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คํานํา
กระทรวงแรงงานมี ภ ารกิ จสํา คัญ ในการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสัง คมของประเทศ
โดยส่ ง เสริ ม ให้ ป ระชากรวั ย ทํ า งาน มี ง านทํ า มี ร ายได้ ได้ รั บ การพั ฒ นาทั ก ษะฝี มื อ
การคุ้มครองแรงงาน การจัดระบบแรงงานสัมพันธ์ การประกันสังคม และได้รับค่าตอบแทน
ในการทํางานที่เป็นธรรม
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดจันทบุรี ไตรมาส 3 ปี 2562 (กรกฎาคม – กันยายน)
จัด ทํ า ขึ ้น โดยมีว ัต ถุป ระสงค์เ พื ่อ เผยแพร่ข้อ มูล ด้า นเศรษฐกิจ และแรงงานที ่สํ า คัญ แก่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง ภาครัฐ และ ภาคเอกชน ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปให้นําไปใช้ประโยชน์
จากข้อมูลด้านแรงงานในพื้นที่ และในการประกอบการตัดสินใจลงทุนหรือตัดสินใจทําโครงการ
ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีต่อไป
สํา นักงานแรงงานจั งหวัดจั นทบุ รี ขอขอบคุณ หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน
จังหวัดจันทบุรี ส่วนราชการอื่นๆ และผู้เกี่ยวข้อง ที่ได้ให้การสนับสนุนข้อมูลเบื้องต้นและหวัง
เป็นอย่างยิ่งว่ารายงานสถานการณ์แรงงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และผู้สนใจโดยทั่วไป หากมีข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะประการใดโปรดแจ้ง สํานักงานแรงงาน
จังหวัดจันทบุรี เพื่อพิจารณาแก้ไขปรับปรุงรายงานฉบับนี้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป
สํานักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรี
พฤศจิกายน 2562
หมายเหตุ : หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนข้อมูล
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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร
สถานการณ์แรงงานจังหวัดจันทบุรี ไตรมาส 3 ปี 2562 (กรกฎาคม – กันยายน พ.ศ.2562) สรุปได้
ดังนี้
1. ภาวะเศรษฐกิจจังหวัดจันทบุรี
เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจจังหวัดจันทบุรีในเดือนสิงหาคม 2562 บงชี้เศรษฐกิจจังหวัดจันทบุรี
มีสัญญาณขยายตัว เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน โดยพิจารณาจากเครื่องชี้ด้านอุปทาน ที่ขยายตัวจาก
ภาคบริการ และภาคอุตสาหกรรม ประกอบกับเครื่องชี้ด้านอุปสงค์ ขยายตัว จากการบริโภคภาคเอกชน
การลงทุนภาคเอกชน การใช้จ่ายภาครัฐ และการค้าชายแดน สําหรับเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ในภาพรวม
ยังคงอยู่ในเกณฑ์ดี
เศรษฐกิจด้านอุปทาน (ด้านการผลิต) ของจังหวัดจันทบุรี ขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือน
เดี ย วกั น ของปี ก่ อ นชะลอตั ว จากเดื อ นก่ อ น สะท้ อ นได้ จ าก ดั ช นี ภ าคบริ ก ารที่ ข ยายตั ว จากรายได้
ผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีก ภาษีโรงแรม ละจํานวนนักท่องเที่ยวตามอุทยานแห่งชาติที่เพิ่มขึ้น และดัชนี
ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัว จากจํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรม
และทุนจดทะเบียนสะสมภาคอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ดัชนีผลผลิตภาคเกษตรกรรมหดตัว จากปริมาณ
ผลผลิตยางพารา และผลผลิตกุ้งขาวที่ลดลง
เศรษฐกิจด้านอุปสงค์ (ด้านการใช้จ่าย) ขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน
ชะลอตัวจากเดือนก่อน สะท้อนได้จาก ดัชนีการการบริโภคภาคเอกชนที่ขยายตัว จากภาษีมูลค่าเพิ่ม และ
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของครัวเรือนที่อยู่อาศัยที่เพิ่มขึ้น ดัชนีการลงทุนภาคเอกชนที่ขยายตัว จากสินเชื่อเพื่อ
การลงทุน พื้นที่ขออนุญาตก่อสร้าง (ที่อยู่อาศัย+เพื่อการพาณิชย์) และธุรกิจจดทะเบียนใหม่ที่เพิ่มขึ้น
ดัชนีการใช้จ่ายภาครัฐขยายตัว จากรายจ่ายลงทุนที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ดัชนีการค้าชายแดนขยายตัว จากมูลค่า
สินค้าส่งออก และมูลค่าสินค้านําเข้าที่เพิ่มขึ้น
2.สถานการณ์ด้านแรงงาน
2.1 กําลังแรงงานและการมีงานทํา
ประชากรและกําลังแรงงานจังหวัดจันทบุรีที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป จํานวน 462,988 คน
เป็นชาย 224,694 คน คิดเป็นร้อยละ 48.53 ของประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป เป็นหญิง 238,294 คน
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 51.47 ของประชากรที่ มี อ ายุ 15 ปี ขึ้ น ไป เป็ น ผู้ อ ยู่ ใ นกํ า ลั ง แรงงาน 345,737 คน
เป็นผู้มีงานทํา 344,420 คน (ร้อยละ 99.62 ของผู้อยู่ในกําลังแรงงาน) ผู้ว่างงาน 1,317 คน (อัตราการ
ว่างงานร้อยละ 0.38 ของผู้อยู่ในกําลังแรงงาน) ผู้ที่รอฤดูกาล 0 คน (ร้อยละ 0.00 ของผู้อยู่ในกําลังแรงงาน)
การมีงานทํา จากการสํารวจภาวการณ์มีงานทําของประชากรผู้มีงานทําในจังหวัดจันทบุรี
ทั้งหมด 344,420 คน ปรากฏว่ามีจํานวน 159,364 หรือร้อยละ 46.27 ของผู้มีงานทําทั้งหมด ทํางานใน
ภาคเกษตร ผู้ มี ง านทํ า จํ า นวน 185,056 คน หรื อ ร้ อ ยละ 53.73 ของผู้ มี ง านทํ า ทั้ ง หมด ทํ า งานนอก
ภาคเกษตร
- ผู้มีงานทําจําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม นอกภาคเกษตรจะทํางานในสาขาการขายส่ง
การขายปลีก จํานวน 61,714 คน คิดเป็นร้อยละ 17.92 ของผู้มีงานทําทั้งหมด สาขากิจกรรมโรงแรม และ
อาหาร จํานวน 30,404 คน คิดเป็นร้อยละ 8.83 สาขาการผลิต จํานวน 25,422 คน คิดเป็นร้อยละ 7.38
ของผู้มีงานทําทั้งหมด และสาขาอื่นๆ ลดลงไปตามลําดับ
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- ผู้มีงานทําจําแนกตามอาชีพ ส่วนใหญ่เป็นผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้านการเกษตรและการ
ประมง จํานวน 141,617 คน (ร้อยละ 41.12) ของผู้มีงานทําทั้งหมด รองลงมา คือ พนักงานบริการและ
พนักงานในร้านค้าและตลาด จํานวน 73,912 คน (ร้อยละ 21.46) ของผู้มีงานทําทั้งหมด และอาชีพขั้น
พื้นฐานต่างๆ จํานวน 40,639 คน (ร้อยละ 11.80) ของผู้มีงานทําทั้งหมด
สถานการณ์แรงงานจังหวัดจันทบุรี

- ผู้มีงานทําจําแนกตามสถานภาพการทํางาน ผู้มีงานทําส่วนใหญ่ทํางานส่วนตัว จํานวน
109,370 คน (ร้อยละ 31.75) ของผู้มีงานทําทั้งหมด รองลงมา คือ ลูกจ้างเอกชน จํานวน 95,401 คน
(ร้อยละ 27.70) ของผู้มีงานทําทั้งหมด และช่วยธุรกิจครัวเรือน จํานวน 87,089 คน (ร้อยละ 25.29) ของผู้
มีงานทําทั้งหมด
การว่ า งงาน จั ง หวั ด จั น ทบุ รี มี ผู้ ว่ า งงานทั้ ง สิ้ น 1,317 คน หรื อ มี อั ต ราการว่ า งงาน
ร้อยละ 0.38 ของผู้อยู่ ในกํ าลังแรงงานทั้งหมด เมื่อพิจารณากลุ่ม ผู้ ว่างงานจําแนกตามเพศแล้ ว พบว่ า
ผู้ว่างงานทั้งหมดเป็นเพศชาย จํานวน 398 คน (ร้อยละ 30.22) ของผู้ว่างงานทั้งหมด เป็นเพศหญิง จํานวน
919 คน (ร้อยละ 69.78) ของผู้ว่างงานทั้งหมด
อัตราค่าจ้างขั้นต่ํา คณะกรรมการค่าจ้างได้กําหนดให้พื้นที่จังหวัดจันทบุรีมีอัตราค่าจ้าง
ขั้นต่ํา = 318 บาทต่อวัน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561
2.2 การส่งเสริมการมีงานทํา
การบริการจัดหางาน ในช่วงไตรมาสที่ 3 ปี 2562 (กรกฎาคม – กันยายน) นายจ้าง/
สถานประกอบการได้ แ จ้ ง ตํ า แหน่ ง งานว่ า ง จํ า นวน 738 อั ต รา ลดลงจากไตรมาสที่ แ ล้ ว ร้ อ ยละ 0.40
(เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.03) โดยมีผู้ลงทะเบียนสมัครงาน 216 คน ลดลง
จากไตรมาสที่แล้ว ร้อยละ 53.75 (เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.09) และ
การบรรจุงาน 550 คน เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่แล้ว ร้อยละ 13.87 (เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี
ที่แล้ว เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.91)
การจัดหางานต่างประเทศ
ในไตรมาส 3 ปี 2562 มีแรงงานในจังหวัดจันทบุรีแจ้งการเดินทางไปทํางานต่างประเทศ
ตามกฎหมาย จํานวน 14 คน ลดลงจากไตรมาสที่แล้ว ร้อยละ 39.13 เป็นชาย 12 คน (ร้อยละ 85.71
ของจํานวนแรงงานที่แจ้งการเดินทางไปทํางานต่างประเทศตามกฎหมายทั้งหมด) เป็นหญิง 2 คน (ร้อยละ
14.29 ของจํานวนแรงงานที่แจ้งการเดินทางไปทํางานต่างประเทศตามกฎหมายทั้งหมด)
แรงงานต่างด้าว มีแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทํางานถูกต้องตามกฎหมาย จํานวน 1,636 คน
เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่แล้ว ร้อยละ 4.40 (เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว เพิ่มขึ้นร้อยละ
6.03) แบ่งเป็นประเภทตลอดชีพ จํานวน 1 คน (ร้อยละ 0.06 ของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทํางานถูกต้อง
ตามกฎหมายทั้งหมด) ประเภทชั่วคราว (มาตรา 9) จํานวน 1,325 คน (ร้อยละ 80.99 ของแรงงานต่างด้าว
ที่เข้ามาทํางานถูกต้องตามกฎหมายทั้งหมด) และประเภทมาตรา 13 ยกเว้นมติ ครม. (4) และ (5) จํานวน
310 คน (ร้อยละ 18.95 ของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทํางานถูกต้องตามกฎหมายทั้งหมด)
ส่วนแรงงานต่างด้าวที่อนุญาตให้ทํางานตามมติ ครม. เป็นแรงงานที่ได้รับอนุญาตให้
ทํางานเป็นการชั่วคราว 3 สัญชาติ คือ พม่า ลาว กัมพูชา เพื่อทดแทนการขาดแคลนแรงงานในจังหวัด
มีจํานวน 13,451 คน ลดลงจากไตรมาสที่แล้ว ร้อยละ 0.16 (เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี
ที่แล้วเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.16) โดยแบ่งเป็นสัญชาติพม่า 1,460 คน (ร้อยละ 10.85 ของจํานวนแรงงานต่างด้าว
ที่ได้รับใบอนุญาตทํางานตามมติครม.ทั้งหมด) สัญชาติลาว 2,921 คน (ร้อยละ 21.72 ของจํานวนแรงงาน
ต่างด้าวที่ได้รับใบอนุญาตทํางานตามมติครม.ทั้งหมด) และสัญชาติกัมพูชา 9,070 คน (ร้อยละ 67.43
ของจํานวนแรงงานต่างด้าวที่ได้รับใบอนุญาตทํางานตามมติครม.ทั้งหมด)
หมายเหตุ :ข้อมูลสะสมคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
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2.3 การพัฒนาศักยภาพแรงงาน
การพัฒนาฝีมือแรงงาน ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดจันทบุรี ได้ดําเนินการฝึกอบรม
พัฒนาผู้ใช้แรงงานในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ การฝึกเตรียมเข้าทํางาน การฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน การพัฒนา
ฝีมือแรงงานและการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ในไตรมาสที่ 3 ปี 2562 มีผู้เข้ารับการฝึกดังนี้
- การฝึกเตรียมเข้าทํางาน มีผู้เข้ารับการฝึก จํานวน 39 คน มีผผู้ ่านการฝึก จํานวน 39
คน
- ช่างก่อสร้าง จํานวน 20 คน ผ่านการฝึก จํานวน 20 คน
- ธุรกิจ จํานวน 19 คน ผ่านการฝึก จํานวน 19 คน
- การฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน จํานวน 313 คน ผ่านการฝึก จํานวน 313 คน
- เกษตรอุตสาหกรรม จํานวน 61 คน ผ่านการฝึก จํานวน 61 คน
- ธุรกิจและบริการ จํานวน 252 คน ผ่านการฝึก จํานวน 252 คน
- การพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ จํานวน 87 คน
ผ่านการฝึก 87 คน
- ช่างเครื่องกล จํานวน 40 คน ผ่านการฝึก จํานวน 40 คน
- เกษตรอุตสาหกรรม จํานวน 25 คน ผ่านการฝึก จํานวน 25 คน
- ธุรกิจ และบริการ จํานวน 22 คน ผ่านการฝึก จํานวน 22 คน
- การทดสอบมาตรฐานฝีมอื แรงงานแห่งชาติ จํานวน 36 คน ผ่านการฝึก
จํานวน 30 คน
- ช่างไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์, คอมพิวเตอร์ จํานวน 36 คน ผ่านการฝึก จํานวน 30 คน
2.4 การคุ้มครองแรงงงานและการดูแลให้ลูกจ้างได้รบั สวัสดิการ
การตรวจแรงงาน
- การตรวจคุ้มครองแรงงาน ในไตรมาส 3 ปี 2562 สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานจังหวัดจันทบุรี ได้ดําเนินการตรวจสถานประกอบการทั้งสิ้น จํานวน 65 แห่ง ลดลงจากไตรมาสที่แล้ว
ร้อยละ 15.38 มีลูกจ้างผ่านการตรวจหรือได้รับความคุ้มครอง จํานวน 2,339 คน ลดลงจากไตรมาสที่แล้ว
ร้อยละ 14.45 ซึ่งสถานประกอบการที่ตรวจส่วนใหญ่ เป็นสถานประกอบการขนาด 10-19 คน จํานวน 24
แห่ง (ร้อยละ 36.92 ของสถานประกอบการที่ได้รับการตรวจทั้งหมด) ขนาด 20-49 คน จํานวน 18 แห่ง
(ร้อยละ 27.69 ของสถานประกอบการที่ได้รับการตรวจทั้งหมด) ขนาด 5-9 คน จํานวน 8 แห่ง (ร้อยละ
12.31 ของสถานประกอบการที่ได้รับการตรวจทั้งหมด) ขนาด 1-4, 50-99 คน จํานวน 5 แห่ง (ร้อยละ
7.69 ของสถานประกอบการที่ได้รับการตรวจทั้งหมด) และขนาด 100-299 คน จํานวน 4 แห่ง (ร้อยละ
6.15 ของสถานประกอบการที่ได้รับการตรวจทั้งหมด) และขนาด 300-499 คน จํานวน 1 แห่ง (ร้อยละ
1.54 ของสถานประกอบการที่ได้รับการตรวจทั้งหมด)ทั้งนี้จากผลการตรวจพบว่าสถานประกอบการปฏิบัติ
ถูกต้องตามกฎหมาย 65 แห่ง (ร้อยละ 100) ปฏิบัติไม่ถูกต้อง 0 แห่ง (ร้อยละ 0.00) การดําเนินการของ
เจ้าหน้าที่ ออกคําสั่งให้ดําเนินการแล้ว จํานวน 0 แห่ง
- การตรวจความปลอดภัยในการทํางาน ในไตรมาส 3 ปี 2562 ได้ดําเนินการตรวจความ
ปลอดภัยในสถานประกอบการทั้งสิ้น 53 แห่ง โดยมีจํานวนลูกจ้างที่ผ่านการตรวจทั้งสิ้น 1,716 คน พบว่า
สถานประกอบการทั้งหมด จํานวน 53 แห่ง ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายความปลอดภัย จํานวน 42 แห่ง
(ร้ อ ยละ 79.25 ของสถานประกอบการที่ได้รั บการตรวจทั้งหมด) ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายความ
ปลอดภัย จํานวน 11 แห่ง (ร้อยละ 20.75 ของสถานประกอบการที่ได้รับการตรวจทั้งหมด) การดําเนินการ
ของเจ้าหน้าที่ได้ออกคําสั่งให้ปรับปรุงแล้ว จํานวน 10 แห่ง และส่งเรื่องดําเนินคดีแล้ว จํานวน 1 แห่ง
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2.5 การดูแลให้ลูกจ้างและผู้ประกันตนได้รับประโยชน์ทดแทนตามสิทธิ
การประกันสังคม มีสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคม จํานวน 3,036 แห่ง
เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่แล้ว คิดเป็นร้อยละ 2.67 (เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้วเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 4.47) ส่วนผู้ประกันตนมีจํานวน 44,603 คน เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่แล้ว 1,152 คน คิดเป็นร้อยละ
2.65 (เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ที่แล้วเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.21) มีสถานพยาบาลในสังกัด
ประกันสังคมที่เป็นสถานพยาบาลของรัฐ จํานวน 1 แห่ง
กองทุนประกันสังคม ในไตรมาส 3 ปี 2562 จํานวนผู้ประกันตนของจังหวัดจันทบุรี
ที่มาใช้ บริ การกองทุนประกั นสั งคมมีจํานวน 23,015 ครั้ง หรือร้อยละ 51.60 ของผู้ประกันตนทั้งหมด
โดยประเภทประโยชน์ทดแทนที่ผู้ประกันตนใช้บริการสูงสุดได้แก่ สงเคราะห์บุตร มีผู้ประกันตนใช้บริการ
13,973 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 60.71 ของผู้ใช้บริการทั้งหมด รองลงมากรณีว่างงาน 3,246 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ
14.10 กรณี เจ็บป่วย 2,816 ครั้ง คิดเป็นร้ อยละ 12.23 กรณีชราภาพ 2,100 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 9.12
กรณีค ลอดบุ ตร 405 ครั้ ง คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 1.76 กรณี ทุพ พลภาพ 359 ครั้ ง คิ ด เป็ นร้ อ ยละ
1.56
และกรณี ต าย 116 ครั้ ง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 0.50 ทั้ ง นี้ ป ริ ม าณการจ่ า ยเงิ น ประโยชน์ ท ดแทน จํ า นวน
57,161,403.63 บาท มีการจ่ายเงินกรณี ว่างงานสูงที่สุด 20,799,662.35 บาท ร้อยละ 36.39 รองลงมา
ได้แก่ กรณีชราภาพ สูงสุดถึง 11,698,071.38 บาท หรือร้อยละ 20.46 และกรณีสงเคราะห์บุตร 8,945,800.00
บาท ร้อยละ 15.65 ของเงินประโยชน์ทดแทนที่จ่าย
กองทุนเงินทดแทน ในไตรมาส 3 ปี 2562 มีผู้มาใช้บริการ 98 คน จํานวนเงินที่จ่ายรวม
843,463.20 บาท แยกเป็น ค่าทดแทน 79 คน จํานวน 526,825.20 บาท ค่ารักษาพยาบาล 18 คน จํานวน
283,638.00 บาท และค่าทําศพ 1 คน จํานวน 33,000.00 บาท

สถานการณ์แรงงานจังหวัดจันทบุรี

5

สรุปการวิเคราะห์สถานการณ์แรงงานจังหวัดจันทบุรี ไตรมาส 3 ปี 2562 (กรกฎาคม – กันยายน)
สถานการณ์ดา้ นเศรษฐกิจ
จากข้ อ มู ล ของสํ า นั ก งานจั ด หางานจั ง หวั ด จั น ทบุ รี อั ต ราตํ า แหน่ ง งานว่ า งและการบรรจุ ง าน
ในจั ง หวั ด จั น ทบุ รี ใ นแต่ ล ะไตรมาสเป็ น ตั ว ชี้ วั ด แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง สภาพเศรษฐกิ จ ของจั ง หวั ด จั น ทบุ รี
ได้จากข้อมูลตําแหน่งงานว่างและการบรรจุงานของสํานักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี ไตรมาสที่ 3/2562
มีตําแหน่งงานว่างที่แจ้งผ่านสํานักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี จํานวน 738 อัตรา ลดลงจากไตรมาสที่แล้ว
จํานวน 3 อัตราลดลงร้อยละ 0.40 ชี้ให้เห็นว่าการลงทุนของภาคเอกชนในจังหวัดจันทบุรีลดลงจากไตรมาส
ที่แล้ว
สถานการณ์ดา้ นสังคม
จากข้อมูลของสํานักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี ชี้ให้เห็นว่าโอกาสการมีงานทําและการสร้าง
รายได้ของคนหางานและผู้ว่างงานในจังหวัดจันทบุรีอยู่ในระดับทรงตัว อัตราการว่างงานลดลงจากไตรมาส
ที่แล้ว โดยอัตราการว่างงานของจังหวัดจันทบุรีในไตรมาสนี้อยู่ที่ 0.38 ของจํานวนผู้ที่มีงานทําและจาก
ข้อมูลอัตราค่าจ้างขั้นต่ําจังหวัดจันทบุรี ค่าจ้างแรงงานเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจึงช่วยบรรเทาผลกระทบจากภาวะ
ค่าครองชีพที่สูงขึ้น จากภาพรวมของข้อมูลทางด้านแรงงานชี้ให้เห็นว่า เศรษฐกิจจังหวัดจันทบุรีกําลังฟื้นตัว
ดีขึ้นทําให้สภาพสังคมของจังหวัดเริ่มเข้มแข็ง แต่ตลาดแรงงานโดยรวมของจังหวัด มีโครงสร้างที่ไม่สมดุล
ซึ่งพิจารณาได้จากข้อมูลการบรรจุงานของสํานักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรีโดยมีตําแหน่งงานว่าง 738 อัตรา
และมีผู้มาลงทะเบียนสมัครงาน 216 คน บรรจุงาน 550 คน (ร้อยละ 154.63 ของผู้มาลงทะเบียนสมัคร
งาน)
สถานการณ์ดา้ นความมั่นคง
จากข้อมูลของ สํานักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี มีแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทํางานถูกต้องตาม
กฎหมาย จํานวน 1,636 คน เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่แล้ว (ไตรมาสที่แล้ว 1,567) จํานวน 69 คน เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 4.40 แบ่งเป็นประเภทตลอดชีพ จํานวน 1 คน (ร้อยละ 0.06) ประเภทชั่วคราว(มาตรา 9) จํานวน
1,325 คน (ร้อยละ 80.99) และประเภทมาตรา 13 ยกเว้นมติ ครม.(4) และ (5) จํานวน 310 คน (ร้อยละ
18.95) ส่วนแรงงานต่างด้าวที่อนุญาตให้ทํางานตามมติ ครม. เป็นแรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ทํางานเป็นการ
ชั่วคราว 3 สัญชาติ คือ พม่า ลาว กัมพูชา เพื่อทดแทนการขาดแคลนแรงงาน ในจังหวัด มีจํานวน
13,451 คน ลดลงจากไตรมาสที่แล้ว (ไตรมาสที่แล้ว 13,472) จํานวน 21 คน ลดลงร้อยละ 0.16 แบ่งเป็น
สัญชาติพม่า 1,4605 คน (ร้อยละ 10.85) สัญชาติลาว 2,921 คน (ร้อยละ 21.72) และสัญชาติกัมพูชา
9,070 คน (ร้อยละ 67.43)
การที่ แ รงงานต่ า งด้ า วเข้ า มาทํ า งานในจั ง หวั ด จั น ทบุ รี จํ า นวนมากทั้ ง ถู ก ฎหมายและหลบหนี
เข้าเมืองมาทํางาน มีผลกระทบตามมา เช่น การก่ออาชญากรรม การก่อความไม่สงบ และปัญหาทางด้าน
สาธารณสุข การเกิดโรคติดต่อต่างๆ ที่มากับแรงงานต่างด้าว ทําให้ประชาชนในจังหวัดจันทบุรี มีความเสี่ยง
ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของจังหวัดจันทบุรีในด้านอื่นๆ
ตามมา
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สภาพเศรษฐกิจจังหวัดจันทบุรี
สรุปภาวะเศรษฐกิจ ไตรมาส 3 ปี 2562
1. ข้อมูลทั่วไป
จั ง หวั ด จั น ทบุ รี ตั้ ง อยู่ ใ นภาคตะวั น ออกของประเทศไทย ห่ า งจากกรุ ง เทพมหานคร
ประมาณ 245 กิ โ ลเมตร มี พื้ น ที่ ป ระมาณ 6,338 ตารางกิ โ ลเมตรหรื อ ประมาณ 3,961,250 ไร่
แบ่งการปกครองออกเป็น 10 อําเภอ 76 ตําบล 728 หมู่บ้าน 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 5 เทศบาลเมือง
42 เทศบาลตําบล 34 องค์การบริหารส่วนตําบล มีอาณาเขตติดต่อดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสระแก้ว ทิศใต้ ติดต่อกับ อ่าวไทย
ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดตราด และประเทศกัมพูชา ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดระยองและชลบุรี
ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดจันทบุรี ด้านทิศเหนือและทิศตะวันออกเป็นป่าไม้ ภูเขา
และที่เนินสูงเป็นส่วนใหญ่ อยู่สูงกว่าระดับน้ําทะเล 30 -150 เมตร ส่วนด้านทิศใต้เป็นชายฝั่งที่มีลักษณะ
ที่เป็นที่ราบลุ่ม บางแห่งเป็นอ่าวแหลม และหาดทราย สูงกว่าระดับน้ําทะเล 1-5 เมตร
ภู มิ อ ากาศโดยทั่ ว ไปมี ฝ นตกชุ ก ประมาณปี ล ะ 6 เดื อ น มี ป ริ ม าณน้ํ า ฝนเฉลี่ ย 2,397
มิลลิลิตรต่อปี ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย 83.4%

ฉะเชิงเทรา

สระแก้ว
กัมพูชา

ชลบุรี

ระยอง
ตราด
อ่ าวไทย
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2. ภาวะทางเศรษฐกิจจังหวัดจันทบุรี
โครงสร้างทางเศรษฐกิจของจังหวัดจันทบุรี ขึ้นอยู่กับสาขาการเกษตร สาขาการขายส่ง –
การขายปลีกฯ และสาขาการศึกษาเป็นสําคัญ ภาวะทางเศรษฐกิจของจังหวัดจันทบุรี ไตรมาส 3 ปี 2562
ในภาพรวมแล้วยังคงอยู่ในเกณฑ์ดี
2.1 ภาวะเศรษฐกิจภาคการเกษตร
สาขาการผลิตภาคเกษตรกรรม โดยดัชนีผลผลิตภาคเกษตรกรรมในเดือนสิงหาคม 2562
หดตัวร้อยละ -15.0 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนที่ขยายตัว ร้อยละ
42.3 จากปริมาณผลผลิตยางพารา และปริมาณผลผลิตกุ้งขาวที่ลดลง
2.2 การบริโภคภาคเอกชน
การบริโภคภาคเอกชนที่ขยายตัว ร้อยละ 0.7 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ชะลอ
ตัวจากเดือนก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 33.1 ภาษีมูลค่าเพิ่ม และปริมาณการใช้ไฟฟ้าของครัวเรือนที่อยู่อาศัยที่
เพิ่มขึ้น
2.3 การลงทุนภาคเอกชน
การลงทุนภาคเอกชนที่ขยายตัว ร้อยละ 6.0 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ชะลอตัว
จากเดือนก่อนที่ขยายตัว ร้อยละ 12.0 จากสินเชื่อเพื่อการลงทุน พื้นที่ขออนุญาตก่อสร้าง (ที่อยู่อาศัย+เพื่อ
การพานิชย์) และธุรกิจจดทะเบียนใหม่ที่เพิ่มขึ้น
2.4 การค้าชายแดน
สําหรับการค้าชายแดนขยายตัวร้อยละ 29.8 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ชะลอ
ตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 60.9 จากมูลค่าการส่งออก และสินค้านําเข้าที่เพิ่มขึ้น
2.5 การผลิตภาคอุตสาหกรรม
การผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัว ร้อยละ 6.4 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน ขยายตัว
จากเดือนก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 3.9 จากจํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรม
และทุนจดทะเบียนสะสมภาคอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้น
2.6 การผลิตภาคบริการ
การผลิตภาคบริการขยายตัว ร้อยละ 16.0 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ชะลอตัว
จากเดือนก่อนที่ขยายตัว ร้อยละ 21.0 จากรายได้ผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีก ภาษีโรงแรม และจํานวน
นักท่องเที่ยวตามอุทยานแห่งชาติที่เพิ่มขึ้น
2.7 การใช้จ่ายภาครัฐ
การใช้จ่ายภาครัฐขยายตัว ร้อยละ 2.4 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ชะลอตัวลง
มาจากเดือนก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 14.7 จากรายจ่ายลงทุนที่เพิ่มขึ้น
2.8 รายได้เกษตรกร
รายได้เกษตรกรในเดือนสิงหาคม 2562 หดตัวร้อยละ -27.9 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปีก่อน ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 70.1 เป็นผลมาจากดัชนีผลผลิตภาคเกษตรกรรมที่
ลดลง จากปริมาณยางพารา และกุ้งขาวที่ลดลง ประกอบกับราคายางพาราและกุ้งขาวลดลง เนื่องจากได้รับ
ผลกระทบจากสงครามทางการค้า ทําให้ความต้องการใช้ยางชะลอตัวลง ประกอบกับค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นท
ให้ราคาสูงกว่าประเทศคู่แข่ง ส่งผลให้รายได้เกษตรกรลดลง
2.9 ด้านการเงิน
สภาพคล่องในระบบสถาบันการเงินเดือนสิงหาคม 2562 ปริมาณเงินฝากรวมขยายตัว
ร้อยละ 11.9 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ขยายตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 11.2
และปริมาณสินเชื่อรวมขยายตัวร้อยละ 5.2 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ขยายตัวต่อเนื่องจาก
เดือนก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 4.6 จากภาพรวมเศรษฐกิจของจังหวัดจันทบุรีที่ขยายตัว
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2.10 เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
อัตราเงินเฟ้อของจังหวัดจันทบุรีในเดือนสิงหาคม 2562 อยู่ที่ร้อยละ 0.0 เมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันปีก่อน ไม่มีการเปลี่ยนแปลง แต่มีการเปลี่ยนแปลงของราคาดัชนีราคาหมวดอาหารและ
เครื่องดื่มเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.3 และดัชนีราคาหมวดไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มลดลง ร้อยละ 1.3 ส่วนการจ้าง
งานจังหวัดจันทบุรี มีจํานวน 345,683 คน ลดลงร้อยละ 0.9 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน
2.11 ด้านการคลัง
ด้านการคลัง ในเดือนสิงหาคม 2562 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณมีจํานวน 1,027.4
ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.8 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจากการเบิกจ่ายงบประจํา
จํานวน 792.0 ล้านบาท และการเบิกจ่ายงบลงทุน จํานวน 235.4 ล้านบาท สําหรับผลการจัดเก็บรายได้
เป็นเงินจํานวนทั้งสิ้น 103.1 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.6 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการ
จัดเก็บรายได้ของ สรรพากรพื้นที่จันทบุรี สรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี และส่วนราชการอื่นที่ลดลงร้อยละ 5.7,
9.7 และ 7.1 ตามลําดับ สําหรับรายได้นําส่งคลัง มีจํานวนทั้งสิ้น 73.5 ล้านบาท ขณะที่รายจ่ายงบประมาณ
มีจํานวนทั้งสิ้น 1,027.4 ล้านบาท ส่งผลให้เงินงบประมาณขาดดุล จํานวน 953.9 ล้านบาท
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3. ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดจันทบุรี ปี 2557 ดัชนีราคาผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP Implicit
2Price Deflator)
ตารางผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดจันทบุรี จําแนกตามสาขาการผลิต
( หน่วย : ล้านบาท)
สาขาการผลิต
ภาคเกษตร
เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้
การประมง
ภาคนอกเกษตร
การทําเหมืองแร่และเหมืองหิน
อุตสาหกรรม
การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา
การก่อสร้าง
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์
ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน
โรงแรมและภัตตาคาร
การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และการคมนาคม
ตัวกลางทางการเงิน
บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่า และบริการทางธุรกิจ
การบริหารราชการแผ่นดินและการป้องกันประเทศ รวมทั้งการ
ประกัน สังคมภาคบังคับ
การศึกษา
การบริการด้านสุขภาพและสังคม
การให้บริการชุมชน สังคม และบริการส่วนบุคคลอื่น ๆ
ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ต่อคน (บาท)
ประชากร (1,000 คน)

2556r
(2013)

2557p
(2014)

60,070

62,764

58,064

60,213

2,006

2,551

40,138

41,439

233

223

5,107

5,280

1,443

1,448

2,830

2,425

12,512

14,140

593

601

1,767

1,789

3,679

4,166

2,594

2,254

2,771

1,996

4,075

4,483

1,795

1,867

603

599

136

169

100,207

104,204

196,214

200,699

511

519

ที่มา : รายงานสถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดจันทบุรี สํานักงานคลังจังหวัดจันทบุรี
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4.ดัชนีราคาผูบ้ ริโภค
สํานักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับศูนย์ดัชนีและพยากรณ์เศรษฐกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์ ขอรายงานความเคลื่อนไหวดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดจันทบุรี เดือน กันยายน 2562
โดยสรุป
การประมวลผลดัชนีราคาผู้บริโภคของประเทศ รายการสินค้าและบริการที่ใช้คํานวณ
จํานวน 422 รายการ สําหรับจังหวัดจันทบุรี ใช้ 272 รายการ ครอบคลุมหมวดอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มี
แอลกอฮอล์ หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า หมวดเคหสถาน หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล
หมวดพาหนะการขนส่งและการสื่อสาร หมวดการบันเทิงการอ่าน การศึกษา และการศาสนา หมวดยาสูบ
และเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ เมื่อนํามาคํานวณดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดจันทบุรี สรุปได้ดังนี้
1. ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศเดือน กันยายน 2562
ปี 2558 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศเท่ากับ 100 และเดือนกันยายน 2562
เท่ากับ 102.90 ถ้าเทียบกับเดือนสิงหาคม 2562 (เท่ากับ 102.80) สูงขึ้นร้อยละ 0.10 และถ้าเทียบกับ
เดือนกันยายน 2561 สูงขึ้นร้อยละ 0.32 และเทียบเฉลี่ย 9 เดือน (มกราคม – กันยายน) ปี 2562 เทียบ
ระยะเดียวกัน ของปี 2561 สูงขึ้นร้อยละ 0.81
2. ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดจันทบุรี เดือน กันยายน 2562
ปี 2558 ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดจันทบุรี เท่ากับ 100 และเดือน กันยายน 2562
เท่ากับ 103.3 เดือน สิงหาคม 2562 เท่ากับ 103.0
3. การเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดจันทบุรี เดือน กันยายน 2562 เมื่อเทียบ
กับ
3.1 เดือน สิงหาคม 2562 สูงขึ้นร้อยละ 0.3
3.2 เดือน กันยายน 2561 ไม่เปลี่ยนแปลง
3.3 เทียบเฉลีย่ 9 เดือน (มกราคม – กันยายน) ปี 2562 กับระยะเดียวกันของปี
2561 สูงขึ้นร้อยละ 0.3
4. ดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดจันทบุรี เดือนกันยายน 2562 เท่ากับ 103.3 เทียบกับ เดือน
สิงหาคม 2562 (เท่ากับ 103.0) สูงขึ้นร้อยละ 0.3 โดยดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์
สูงขึ้นร้อยละ 0.6 ในขณะทีด่ ัชนีราคาหมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม ไม่เปลี่ยนแปลง
4.1 ดัชนีราคาหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 0.6
มีสาเหตุสําคัญมาจากการสูงขึ้นของหมวดผักและผลไม้ สูงขึ้นร้อยละ 3.6 (ถั่วฝักยาว หัวหอมแดง เงาะ
ลองกอง มังคุด กะหล่ําดอก ผักบุ้ง แตงกวา กระเทียม ผักกวางตุ้ง มะระจีน ผักคะน้า มะเขือ ใบกะเพรา
ผักชี ฝักทอง ขิง มะเขือเทศ กล้วยน้ําว้า สับปะรด หัวผักกาดขาว ผักกาดขาว ส้มเขียวหวาน และพริกสด)
หมวดเครื่องประกอบอาหาร สูงขึ้นร้อยละ 1.2 (เครื่องปรุงรส น้ํามันพืช และน้ําปลา ) หมวดอาหารบริโภค
– นอกบ้าน สูงขึ้นร้อยละ 1.1 (อาหารแบบตะวันตก (ไก่ทอด – พิซซ่า) และอาหารเย็น(อาหารตามสั่ง))
หมวดข้าว แป้ง และผลิตภัณฑ์จากแป้ง สูงขึ้นร้อยละ 0.7 ( ข้าวสารเหนียว และขนมปังปอนด์) หมวด
เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 0.4 (กาแฟผงสําเร็จรูป เครื่องดื่มรสช็อกโกแลต น้ําผลไม้ น้ําอัดลม
และผลิตภัณฑ์อาหารเสริม) สําหรับหมวดไข่ และผลิตภัณฑ์นม ลดลงร้อยละ 0.8 ( นมเปรี้ยว ไข่ไก่ และ
นมผง) หมวดเนื้อสัตว์ เป็ด ไก่ และสัตว์น้ํา ลดลงร้อยละ 0.5 (ปูม้า หอยลาย กุ้งแห้ง และปูทะเล) ในขณะที่
หมวดอาหารบริโภค - ในบ้าน ไม่เปลี่ยนแปลง
4.2 ดัชนีราคาหมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม ไม่เปลี่ยนแปลง มีสาเหตุ
สําคัญมาจากการไม่เปลี่ยนแปลงของหมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า หมวดเคหสถาน หมวดพาหนะ การ
ขนส่งและการสื่อสาร หมวดการบันเทิงการอ่าน การศึกษาและการศาสนา หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมี
แอลกอฮอล์ ในขณะที่หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล ลดลงร้อยละ 0.1 (สบู่ถูตัว และยาสีฟัน)
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5. ถ้าพิจารณาเทียบกับเดือน กันยายน 2561 ดัชนีราคาผู้บริโภค ไม่เปลีย่ นแปลง แต่มกี าร
เคลื่อนไหวของดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 2.7 ได้แก่ หมวดผัก และผลไม้
สูงขึ้นร้อยละ 4.2 หมวดอาหารบริโภค-ในบ้าน สูงขึ้นร้อยละ 3.4 หมวดเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อย
ละ 3.3 หมวดเนื้อสัตว์ เป็ด ไก่ และสัตว์น้ํา สูงขึ้นร้อยละ 2.7 หมวดข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง สูงขึ้น
ร้อยละ 2.2 หมวดอาหารบริโภค-นอกบ้าน สูงขึ้นร้อยละ 2.0 หมวดเครื่องประกอบอาหาร สูงขึ้นร้อยละ 0.3
หมวดไข่ และผลิตภัณฑ์นม สูงขึ้นร้อยละ 0.8
ดัชนีหมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหาร และเครื่องดื่ม ลดลงร้อยละ 1.6 ได้แก่ หมวดพาหนะ การ
ขนส่งและการสื่อสาร ลดลงร้อยละ 3.5 หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล ลดลงร้อยละ 0.8
สําหรับหมวดเคหสถาน สูงขึ้นร้อยละ 0.3 หมวดการบันเทิง การอ่าน การศึกษา และการศาสนา สูงขึ้นร้อย
ละ 0.2 หมวดยาสูบและเครือ่ งดื่มมีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 0.1 ในขณะที่หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า
ไม่เปลี่ยนแปลง
6. ถ้าพิจารณาดัชนีเทียบเฉลี่ย 9 เดือน (มกราคม – กันยายน) ปี 2561 สูงขึ้นร้อยละ 0.3
โดยมีสาเหตุสําคัญมาจากการสูงขึ้นของดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 1.8
ได้แก่ หมวดเนื้อสัตว์ เป็ด ไก่ และสัตว์น้ํา สูงขึ้นร้อยละ 4.2 หมวดไข่ และผลิตภัณฑ์นม สูงขึ้นร้อยละ 2.1
หมวดเครื่องประกอบอาหาร สูงขึ้นร้อยละ 2.1 หมวดอาหารบริโภค-ในบ้าน สูงขึ้นร้อยละ 1.8 หมวด
เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 1.6 หมวดข้าว แป้ง และผลิตภัณฑ์จากแป้ง สูงขึ้นร้อยละ 0.9
หมวดอาหารบริโภค- นอกบ้าน สูงขึ้นร้อยละ 0.8 ในขณะที่หมวดผักและผลไม้ ลดลงร้อยละ 1.6
ดัชนีหมวดอื่นๆ ที่ไม่ใช่อาหาร และเครื่องดืม่ ลดลงร้อยละ 0.5 ได้แก่ หมวดพาหนะ การ
ขนส่ง และการสื่อสาร ลดลงร้อยละ 1.3 หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล ลดลงร้อยละ 0.3
สําหรับหมวดเคหสถาน สูงขึ้นร้อยละ 0.4 หมวดการบันเทิงการอ่าน การศึกษา และการศาสนา สูงขึน้ ร้อย
ละ 0.2 ในขณะที่หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า และหมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ ไม่
เปลี่ยนแปลง
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ตารางดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดจันทบุรี จําแนกตามประเภทของดัชนีและหมวดสินค้า
ไตรมาสที่ 3 ปี 2562
หมวด
รวมทุกรายการ
หมวดอาหารและเครื่องดืม่
ข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง
เนื้อสัตว์ เป็ดไก่ และสัตว์น้ํา
ไข่และผลิตภัณฑ์นม
ผักและผลไม้
เครื่องประกอบอาหาร
เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์
อาหารบริโภค-ในบ้าน
อาหารบริโภค-นอกบ้าน
หมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหาร และเครื่องดื่ม
หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า
หมวดเคหสถาน
หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล
หมวดพาหนะ การขนส่ง และการสื่อสาร
หมวดการบันเทิงการอ่านและการศึกษา
หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์
ดัชนีราคาผูบ้ ริโภคพืน้ ฐาน
กลุ่มอาหารสดและพลังงาน
- อาหารสด
- พลังงาน
ที่มา : สํานักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี

ก.ย.62
103.3
105.8
101.7
109.1
99.0
107.5
106.7
106.0
104.5
105.6
101.9
100.4
101.5
103.7
101.1
101.2
118.3
102.8
104.7
106.1
102.4

ดัชนี
ส.ค.62 ก.ย.61 ม.ค.-ก.ย.62
103.0 103.3
102.9
105.2 103.0
104.4
101.0
99.5
100.5
109.7 106.2
109.4
99.8
98.5
96.5
103.8 103.2
104.5
105.4 106.4
106.1
105.6 102.6
104.0
104.5 101.1
102.6
104.4 103.5
104.3
101.9 103.6
102.2
100.4 100.4
100.4
101.5 101.2
101.4
103.8 104.5
103.9
101.1 104.8
101.7
101.2 101.0
101.2
118.3 118.2
118.3
102.6 102.0
102.3
104.3 106.3
104.6
105.5 103.4
105.1
102.3 109.9
103.6
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5. การจดทะเบียนนิตบิ ุคคลใหม่
ในไตรมาสที่ 3 ปี 2562 จังหวัดจันทบุรีมีการจดทะเบียนนิติบุคคลตั้งใหม่ทั้งสิ้น 70 ราย ทุนการ
จดทะเบียนทั้งสิ้น 4,469,500,000 บาท เลิกกิจการทั้งสิ้น 21 ราย ทุนการจดทะเบียนทั้งสิ้น 29,050,000
บาท
ตารางการจดทะเบียนนิติบคุ คลจังหวัดจันทบุรี จําแนกตามประเภทการจดทะเบียน ไตรมาสที่ 3 ปี
2562
ประเภทการจดทะเบียน

ก.ค.62

ส.ค.62

ก.ย.62

จํานวนนิติบุคคลจัดตั้ง (ราย)
ทุนจดทะเบียนนิติบุคคลจัดตั้ง (บาท)

23
38,500,000

26
43,400,000

21
71,200,000

จํานวนนิติบุคคลเลิกกิจการ (ราย)
ทุนจดทะเบียนนิติบุคคลเลิกกิจการ (บาท)
จํานวนนิติบุคคลเพิ่มทุน (ราย)
จํานวนการเพิ่มทุน (บาท)
จํานวนนิติบุคคลที่คงอยู่ (ราย)
ทุนจดทะเบียนนิติบุคคลคงอยู่ (บาท)

8
8,700,000
5
35,900,000
2,708
23,418.46

6
5,650,000
6
881,500,000
2,729
24,325,710,000

7
14,700,000
9
83,940,000
2,745
24,467,800,000

ที่มา : สํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดจันทบุรี
6. การจดทะเบียนโรงงาน
ในไตรมาสที่ 3 ปี 2562 จังหวัดจันทบุรีมีการจดทะเบียนโรงงานตั้งใหม่ทั้งสิ้น 0 ราย
ทุนจดทะเบียนของโรงงานตั้งใหม่ จํานวน 0 บาท และปิดกิจการ 0 ราย จํานวนเงินทุน จํานวน 0 บาท
ตารางการจดทะเบียนโรงงานในจังหวัดจันทบุรี จําแนกตามประเภทการจดทะเบียน ไตรมาสที่ 3
ปี 2562
ประเภทการจดทะเบียน
จํานวนโรงงานที่ได้รับใบอนุญาตประกอบ
กิจการโรงงาน (ราย)
เงินทุนที่จัดตั้ง (บาท)
จํานวนโรงงานที่เลิกกิจการ (ราย)
ทุนโรงงานที่เลิกกิจการ (บาท)
ที่มา : สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี

ก.ค.62

ส.ค.62

ก.ย.62

-

-

-

-

-

-
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ตัวชี้วัดภาวะแรงงาน
ภาวะด้ านแรงงานมี ก ารเคลื่อนไหวเปลี่ย นแปลงตลอดเวลา สื บเนื่องจากปัจจัย ทาง
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ดังนั้น การจะทราบความเคลื่อนไหวหรือการเปลี่ยนแปลงของภาวะแรงงาน
จึงต้องมีการพิจารณาศึกษาเพื่อกําหนดตัวชี้วัด พร้อมทั้งติดตามการเปลี่ยนแปลง สถานการณ์แรงงาน
จังหวัดจันทบุรี ไตรมาส 3 ปี 2562 ฉบับนี้ขอนําเสนอตัวชี้วัดภาวะแรงงานดังนี้
1. อัตราการมีส่วนร่วมในกําลังแรงงาน
อัตราการมีส่วนร่วมในกําลังแรงงานเป็นตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงสภาพกําลังแรงงานใน
จังหวัดจันทบุรี เมื่อเทียบกับประชากรวัยแรงงานทั้งหมด โดยคํานวณจากกําลังแรงงานในจังหวัดจันทบุรี
เที ย บกั บ ประชากรที่ มี อ ายุ 15 ปี ขึ้ น ไป ในจั ง หวั ด จั น ทบุ รี โ ดยใช้ ข้ อ มู ล สรุ ป ผลสํ า รวจโครงการสํ า รวจ
ภาวการณ์ทํางานของประชากรจังหวัดจันทบุรี ไตรมาส 3 ปี 2562 ซึ่งเป็นข้อมูลสรุปผลฉบับล่าสุดของ
สํานักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี จะพบว่าในไตรมาส 3 ปี 2562 อัตราการมีส่วนร่วมในกําลังแรงงานจังหวัด
จันทบุรี มีอัตราร้อยละ 80.97 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 2 ปี 2562 ที่มีอัตราร้อยละ 75.23 และเมื่อเทียบกับ
ไตรมาสเดียวกันของ ปีที่แล้ว พบว่ามีอัตราเพิ่มขึ้นจากไตรมาส 3 ปี 2561 ที่มีอัตราร้อยละ 77.19
แผนภูมิ 1 อัตราการมีส่วนร่วมในกําลังแรงงานจังหวัดจันทบุรี

ที่มา : สํานักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี
หมายเหตุ : อัตราการมีส่วนร่วมในกําลังแรงงานในจังหวัด =

กําลังแรงงานในจังหวัด * 100
ประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปในจังหวัด
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2. อัตราการจ้างงาน
อั ต ราการจ้ า งงานต่ อ กํ า ลั ง แรงงานเป็ น ตั ว ชี้ วั ด ที่ แ สดงให้ เ ห็ น ภาวการณ์ จ้ า งงาน
ในตลาดแรงงานของจังหวัดจันทบุรี ว่ามีสัดส่วนมากน้อยเพียงใด สําหรับอัตราการจ้างงานในภาคเกษตรของ
จังหวัดจันทบุรี ซึ่งคํานวณจากผู้มีงานทําในภาคเกษตรจังหวัดจันทบุรีต่อกําลังแรงงานที่มีงานทําในจังหวัด
จันทบุรี ในไตรมาส 3 ปี 2562 พบว่ามีอัตราในการจ้างงานในภาคเกษตรจังหวัดจันทบุรี มีอัตราร้อยละ
46.27 โดยมีสัดส่วนลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมาที่มีอัตราร้อยละ 47.24 และมีอัตราส่วนเพิ่มขึ้นเมื่อ
เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีที่ผ่านมาที่มีอัตราส่วนร้อยละ 47.19
ส่วนอัตราการจ้างงาน นอกภาคเกษตร ในไตรมาส 3 ปี 2562 พบว่ามีอัตราในการจ้างงาน
นอกภาคเกษตรจังหวัดจันทบุรี มีอัตราร้อยละ 53.73 มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2 ปี 2562
ที่ มี อั ต ราส่ ว นร้ อ ยละ 52.76 และมี อั ต ราส่ ว นเพิ่ ม ขึ้ น เมื่ อ เที ย บกั บ ไตรมาสเดี ย วกั น ของปี ที่ ผ่ า นมาที่ มี
อัตราส่วนร้อยละ 52.81
แผนภูมิ 2 อัตราการจ้างงานใน/นอกภาคการเกษตร

ที่มา : สํานักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี
หมายเหตุ : อัตราการจ้างงานใน/นอกภาคการเกษตรในจังหวัด = ผู้มีงานทําใน/นอกภาคการเกษตร * 100
ผู้มีงานทําในจังหวัด

เมื่อพิจารณาอัตราการจ้างงานเฉพาะ ในส่วนภาคอุตสาหกรรม โดยคํานวณจากจํานวน
ผู้มีงานทําในภาคอุตสาหกรรม เปรียบเทียบกับจํานวนผู้มีงานทําทั้งหมดจะพบว่า อัตราการจ้างงานใน
ภาคอุตสาหกรรม ไตรมาส 3 ปี 2562 มีอัตรา 7.38 มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2 ปี 2562
ที่มีอัตราส่วนร้อยละ 6.58 และมีอัตราเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันกับปีที่แล้ว ที่มีอัตราร้อยละ 7.28
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แผนภูมิ 3 อัตราการจ้างงานในอุตสาหกรรมการผลิตจังหวัดจันทบุรี

ที่มา : สํานักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี
หมายเหตุ : อัตราการจ้างงานในอุตสาหกรรมการผลิตจังหวัด = ผู้มีงานทําในภาคอุตสาหกรรมการผลิตจังหวัด *100
ผู้มีงานทําในจังหวัด

3. อัตราการบรรจุงาน
อัตราการบรรจุ งานในแต่ล ะไตรมาส เป็นตัวชี้วัดที่ แสดงให้ เห็นถึงการเคลื่อนไหวของ
ภาวการณ์ด้านแรงงาน ซึ่ งสามารถศึกษาวิเคราะห์กับจํานวนตําแหน่งงานว่าง และจํานวนผู้สมั ครงาน
โดยเมื่อวิเคราะห์จํานวนการบรรจุงานที่สํานักงานจัดหางานจังหวัดดําเนินการ เทียบกับจํานวนตําแหน่งงาน
ว่างที่แจ้งผ่านสํานักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี จะพบว่า อัตราการบรรจุงานต่อตําแหน่งงานว่าง ไตรมาส
3 ปี 2562 อยู่ที่ร้อยละ 254.63 โดยมีอัตราการบรรจุงานเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2 ปี 2562 ที่มีอัตรา
การบรรจุงานต่อตําแหน่งงานว่าง ร้อยละ 103.43
อัตราการบรรจุงานต่อผู้สมัครงาน ไตรมาส 3 ปี 2562 อยู่ที่ร้อยละ 74.53 เพิ่มขึ้นจาก
ไตรมาส 2 ปี 2562 ที่มีอัตราการบรรจุงานต่อผู้สมัครงานร้อยละ 65.18
แผนภูมิ 4 อัตราการบรรจุงานต่อผู้สมัคร/ตําแหน่งงานว่างในจังหวัดจันทบุรี

ที่มา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี
หมายเหตุ : 1. อัตราการบรรจุงานต่อผู้สมัครงานจังหวัด =

ผู้ได้รับการบรรจุงานในจังหวัด * 100
ผู้สมัครงานในจังหวัด

2. อัตราการบรรจุงานต่อตําแหน่งงานว่างจังหวัด = ผู้ได้รับการบรรจุงานในจังหวัด * 100
ตําแหน่งงานว่างในจังหวัด
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4. อัตราการว่างงาน
การศึกษาอัตราการว่างงานในปีที่ผ่านมา จะพบว่าอัตราการว่างงานของจังหวัดจันทบุรี
แต่ละไตรมาสจะปรับตัวสูงขึ้นและลดลงตามปัจจัยในเรื่องฤดูกาล และการเข้าสู่ตลาดแรงงานของผู้สําเร็จ
การศึกษา ซึ่งข้อมูลในไตรมาสที่ 3 ปี 2562 อัตราการว่างงานร้อยละ 0.38 มีอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นจาก
ไตรมาสที่ 2 ปี 2562 มีอัตราร้อยละ 0.36 และมีอัตราการว่างงานลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี
ที่ผ่านมา ที่มีอัตราร้อยละ 0.73
แผนภูมิ 5 อัตราการว่างงงานจังหวัดจันทบุรี

ที่มา : สํานักงานสถิติจังหวัด
หมายเหตุ : อัตราการว่างงานในจังหวัด =

จํานวนผู้ว่างงานจังหวัด * 100
กําลังแรงงานในจังหวัด

จํานวนแรงงานต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่งได้แก่แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ
คือ พม่า ลาว กัมพูชา เมื่อรวมจํานวนแรงงานต่างด้าวทุกประเภทที่สํานักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี
บริหาร จั ดการอยู่ โดยคํานวณจากจํานวนแรงงานต่างด้าวในจั งหวั ดต่อกําลังแรงงานในจั งหวัดพบว่ า
ช่วงไตรมาส 3 ปี 2562 มีอัตราร้อยละ 3.89 ซึ่งเป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่แล้ว ที่มีอัตราส่วนร้อยละ
3.88
แผนภูมิ 6 อัตราการจ้างแรงงานต่างด้าวตามมติ ครม.จังหวัดจันทบุรี (รวม 3 สัญชาติ)

ที่มา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรีและสํานักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี
หมายเหตุ : อัตราการจ้างแรงงานต่างด้าวในจังหวัด =
จํานวนแรงงานต่างด้าวตามมติ ครม. จังหวัด * 100
กําลังแรงงานในจังหวัด
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6. อัตราการไม่ปฏิบัติตามข้อกฎหมายของสถานประกอบการ
อัตราการไม่ปฏิบัติตามข้อกฎหมายของสถานประกอบการเป็นตัวบ่งบอกตัวหนึ่ง
ที่แสดงให้เห็นถึงภาวการณ์ด้านแรงงาน หากนายจ้างไม่ปฏิบัติตามข้อกฎหมายสูงย่อมส่งผลกระทบต่อความ
เป็นอยู่ของลูกจ้าง ผู้ใช้แรงงาน และส่งผลถึงคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงานตามมา สําหรับอัตราการไม่ปฏิบัติ
ตามข้อกฎหมายของสถานประกอบการ อัตราการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานและกฎหมาย
ความปลอดภั ย ในการทํ า งาน ซึ่ ง พบว่ า อั ต ราการไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามกฎหมายคุ้ ม ครองแรงงานของสถาน
ประกอบการที่ผ่านการตรวจทั้งหมดของจังหวัดพบว่าไตรมาส 3 ปี 2562 มีสถานประกอบการที่ไม่ปฏิบัติ
ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานของสถานประกอบการ ร้อยละ 0.00 ลดลงจากไตรมาสที่แล้ว ที่มีสถาน
ประกอบการที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกฎหมายของสถานประกอบการ ร้อยละ 16.46
อัตราการไม่ปฏิบัติตามข้อกฎหมายความปลอดภัยของสถานประกอบการจังหวัด
พบว่าในไตรมาส 3 ปี 2562 มีสถานประกอบการที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกฎหมายความปลอดภัยของสถาน
ประกอบการจังหวัด ร้อยละ 20.75 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่แล้ว ที่มีสถานประกอบการที่ไม่ปฏิบัติตามข้อ
กฎหมายความปลอดภัยของสถานประกอบการจังหวัด ร้อยละ 14.63
แผนภูมิ 7 อัตราการไม่ปฏิบัติตามข้อกฎหมายของสถานประกอบการจังหวัดจันทบุรี

ที่มา : สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรี
หมายเหตุ : 1.อัตราการไม่ปฏิบัติตามข้อกฎหมายคุ้มครองแรงงานของสถานประกอบการจังหวัด
= จํานวนสถานประกอบการที่ผิดกฎหมายคุ้มครองแรงงานจังหวัด * 100
จํานวนสถานประกอบการที่ผ่านการตรวจกฎหมายคุ้มครองแรงงานจังหวัด
2.อัตราการไม่ปฏิบัติตามข้อกฎหมายความปลอดภัยของสถานประกอบการจังหวัด
= จํานวนสถานประกอบการที่ทําผิดกฎหมายความปลอดภัยในจังหวัด * 100
จํานวนสถานประกอบการที่ผ่านการตรวจกฎหมายความปลอดภัยจังหวัด
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7. อัตราแรงงานทีเ่ ป็นผูป้ ระกันตนในจังหวัดจันทบุรี
ไตรมาส
จํานวนผู้ประกันตนในจังหวัดจันทบุรี
จํานวนผู้มีงานทําในจังหวัดจันทบุรี
อัตราแรงงานที่เป็นผู้ประกันตนในจังหวัดจันทบุรี

3/2561
44,510
348,984
12.75

4/2561
34,493
342,938
10.06

1/2562
43,561
346,906
12.56

แผนภูมิ 8 อัตราแรงงานทีเ่ ป็นผู้ประกันตนในจังหวัดจันทบุรี

ที่มา : สํานักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรีและสํานักงานสถิติ
หมายเหตุ : อัตราแรงงานที่เป็นผู้ประกันตนในจังหวัดจันทบุรี
=
จํานวนผู้ประกันตนในจังหวัด * 100
จํานวนผู้มีงานทําในจังหวัด

2/2562
43,451
345,671
12.57

3/2562
44,603
344,420
12.57

สถานการณ์แรงงานจังหวัดจันทบุรี
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สถานการณ์แรงงานจังหวัดจันทบุรี
สถานการณ์แรงงานจังหวัดจันทบุรี ไตรมาส 3 ปี 2562 เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2562
ขอนําเสนอข้อมูลในประเด็นต่างๆ ตามลําดับ ดังนี้
1. กําลังแรงงาน การมีงานทํา การว่างงาน อัตราค่าจ้างขั้นต่ํา อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน
2.การส่งเสริมการมีงานทํา
3.การพัฒนาศักยภาพแรงงาน
4.การคุ้มครองแรงงานและการดูแลให้ลูกจ้างได้รับสวัสดิการ
5.การดูแลให้ลูกจ้างและผู้ประกันตนได้รับประโยชน์ทดแทนตามสิทธิ
1. กําลังแรงงาน การมีงานทํา การว่างงาน อัตราค่าจ้างขั้นต่ํา อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน
1.1 โครงสร้างของกําลังแรงงาน
ผลการสํารวจภาวการณ์ทํางานของประชากรจังหวัดจันทบุรี ระหว่างเดือนกรกฎาคม –
กันยายน พ.ศ. 2562 จะสะท้อนถึงค่าประมาณของไตรมาสที่ 3 ปี 2562 ซึ่งพบว่าจังหวัดจันทบุรีมีจํานวน
ประชากรที่เป็นผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไป จํานวน 462,988 คน ซึ่งอยู่ในกําลังแรงงาน 345,737 คน หรือคิดเป็น
ร้อยละ 74.67 ของประชากรที่เป็นผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไป และเป็นผู้ที่ไม่อยู่ในกําลังแรงงาน 117,251 คน หรือ
คิดเป็นร้อยละ 25.32 ของประชากรที่เป็นผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไป
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แผนภูมิที่ 1 โครงสร้างประชากรจังหวัดจันทบุรีจาํ แนกตามสถานภาพแรงงาน

ผู้อยู่ในวัยทํางาน
(อายุ 15 ปี ขึน้ ไป)
462,988 คน

ผู้อยู่ในกําลังแรงงาน
345,737 คน

ผู้ไม่อยู่ในกําลังแรงงาน
117,251 คน
ผู้มีงานทํา
344,420 คน

ทํางานบ้าน
30,211 คน

ผู้ว่างงาน
1,317 คน

เรียนหนังสือ
31,784 คน

ผู้ที่รอฤดูกาล
- คน

อื่นๆ
55,256 คน

ที่มา : สรุปผลการสํารวจโครงการสํารวจภาวการณ์ทํางานของประชาชนจังหวัดจันทบุรี
สํานักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี

สถานการณ์แรงงานจังหวัดจันทบุรี
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1.2 ภาวะการมีงานทําของประชากร
สําหรับกลุ่มผู้ที่อยู่ในวัยทํางาน (อายุ 15 ปีขึ้นไป) ทั้งหมด 462,988 คน โดยเป็นผู้อยู่ใน
กําลังแรงงาน 345,737 คน จําแนกเป็นผู้มีงานทําจํานวน 344,420 คน คิดเป็นร้อยละ 99.62 ของผู้อยู่ใน
กําลังแรงงาน เป็นผู้ว่างงานซึ่งหมายถึงผู้ไม่มีงานทํา และพร้อมที่จะทํางานมีจํานวน 1,317 คน หรือคิดเป็น
อัตราการว่างงาน ร้อยละ 0.38 ของผู้อยู่ในกําลังแรงงาน และผู้รอฤดูกาลจํานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
เมื่อเปรียบเทียบผู้มีงานทําจําแนกตามเพศในไตรมาสนี้จะพบว่า เพศชายมีอัตราส่วนของการมีงานทําสูง
กว่าเพศหญิง โดยดูจากผู้มีงานทําจําแนกตามเพศ กล่าวคือ เพศหญิงมีงานทําจํานวน 162,140 คน คิดเป็น
อั ต ราส่ ว นของการมี ง านทํ า ร้ อ ยละ 47.08 ของผู้ มี ง านทํ า ทั้ ง หมด ขณะที่ เ พศชายมี ง านทํ า จํ า นวน
182,281 คน คิดเป็นร้อยละ 52.92 ของผู้มีงานทําทั้งหมด และเมื่อพิจารณาในภาพรวมจะพบว่าอัตรา
การมีงานทําซึ่งคํานวณจากสัดส่วนผู้มีงานทําต่อผู้อยู่ในกําลังแรงงานมีอัตรา ร้อยละ 99.62 ซึ่งหมายความว่า
ผู้อยู่ในกําลังแรงงาน 100 คน จะมีงานทําประมาณ 99 คน
ส่ ว นอั ตราการว่ างงานซึ่ ง คํา นวณจากผู้ว่า งงานต่อผู้อ ยู่ ใ นกําลังแรงงานมีอัต รา 0.38
โดยเพศหญิงจะมีอัตราการว่างงานสูงกว่าเพศชาย สําหรับตัวเลขในกลุ่มของผู้ที่ไม่อยู่ในกําลังแรงงาน ซึ่งมี
จํานวน 117,251 คน พบว่าเป็นผู้ที่ทํางานบ้าน 30,211 คน คิดเป็นร้อยละ 25.77 ของผู้ไม่อยู่ใ นกําลั ง
แรงงาน เรีย นหนังสือ 31,784 คน คิ ดเป็ นร้อ ยละ 27.11 และอื่นๆ 55,256 คน คิดเป็ นร้ อ ยละ 47.13
ของผู้ไม่อยู่ในกําลังแรงงาน รายละเอียดตามตาราง 1
ตารางที่ 1 จํา นวนประชากรจั ง หวั ด จั น ทบุ รี จํา แนกตามเพศและสถานภาพแรงงาน
สถานภาพแรงงาน
ผู้มีอายุ 15 ปีขนึ้ ไป
1. ผู้อยู่ในกําลังแรงงาน
1.1.1 ผู้มีงานทํา
1.1.2 ผู้ว่างงาน
1.1.3 ผู้ที่รอฤดูกาล
2. ผู้ไม่อยู่ในกําลังแรงงาน
2.1 ทํางานบ้าน
2.2 เรียนหนังสือ
2.3 อื่นๆ
อัตราการจ้างงานต่อกําลังแรงงาน
อัตราการว่างงาน

ชาย
224,694
182,678
182,281
398
42,016
1,217
14,921
25,256
52.72
0.11

หญิง
238,294
163,059
162,140
919
75,235
28,994
16,863
29,378
46.90
0.27

รวม
462,988
345,737
344,420
1,317
117,251
30,211
31,784
55,256
99.62
0.38

ที่มา : สรุปผลการสํารวจโครงการสํารวจภาวะการทํางานของประชาชนจังหวัดจันทบุรี
หมายเหตุ : 1. อัตราการจ้างงานต่อกําลังแรงงานจังหวัด =
ผู้มีงานทําในจังหวัด x 100
ผู้อยูใ่ นกําลังแรงงานในจังหวัด
2. อัตราการว่างงานจังหวัด = ผู้ว่างงานในจังหวัด x 100
ผู้อยูใ่ นกําลังแรงงานในจังหวัด

สถานการณ์แรงงานจังหวัดจันทบุรี
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1.2.1 ประเภทอุตสาหกรรม
สําหรับผู้มีงานทํา 344,420 คน พบว่าทํางานในภาคเกษตรกรรม 159,364 คน คิดเป็น
ร้อยละ 46.27 ของผู้มีงานทําทั้งหมด ส่วนผู้ที่ทํางานนอกภาคเกษตรกรรมมีจํานวน 185,056 คน คิดเป็น
ร้อยละ 53.73 ของผู้มีงานทําทั้งหมด โดยกลุ่มผู้ที่ทํางานนอกภาคเกษตรกรรมจะทํางานในสาขาการขายส่ง
การขายปลีกมากที่ สุด จํานวน 61,714 คน คิ ดเป็นร้ อยละ 33.35 ของผู้ทํ างานนอกภาคเกษตรกรรม
รองลงมาคือสาขากิจการโรงแรม และ อาหาร จํานวน 30,404 คน คิดเป็นร้อยละ 16.43 ของผู้ทํางาน
นอกภาคเกษตรกรรม สาขาการผลิต จํานวน 25,422 คน คิดเป็นร้อยละ 13.74 ของผู้ทํางานนอกภาค
เกษตรกรรม สาขาการก่อสร้าง จํานวน 14,160 คน คิดเป็นร้อยละ 7.65 ของผู้ทํางานนอกภาคเกษตรกรรม
และสาขาการบริการราชการและป้องกันประเทศ จํานวน 10,416 คน คิดเป็นร้อยละ 5.63 ของผู้ทํางาน
นอกภาคเกษตรกรรม
แผนภูมิที่ 1 ผูม้ ีงานทําจังหวัดจันทบุรี จําแนกตามประเภทอุตสาหกรรมนอกภาคเกษตรกรรม
(5 อันดับแรก) ไตรมาส 3 ปี 2562

ที่มา : สรุปผลการสํารวจโครงการสํารวจภาวการณ์ทํางานของประชาชนจังหวัดจันทบุรี
1.2.2 อาชีพ
เมื่อพิจารณาผู้มีงานทําจําแนกตามอาชีพในไตรมาส 3 ปี 2562 จากผลการสํารวจปรากฏว่า
141,617 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 41.12 ของผู้มีงานทําทั้งหมด เป็นผูป้ ฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้านการเกษตร
และการประมง รองลงมาคือพนักงานบริการฯ 73,912 คน คิดเป็นร้อยละ 21.46 ของผู้มีงานทําทั้งหมด
อาชีพพื้นฐานต่างๆ ในด้านการขายและการให้บริการ 40,639 คน คิดเป็นร้อยละ 11.80 ของผู้มีงานทํา
ทั้งหมด ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝีมือและธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 39,611 คน คิดเป็นร้อยละ
11.50 ของผู้มีงานทําทั้งหมด และผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ 15,452 คน คิดเป็นร้อยละ 4.49 ของผู้มีงาน
ทําทั้งหมด

24
แผนภูมิที่ 2 ผู้มีงานทําจังหวัดจันทบุรี จําแนกตามอาชีพ ไตรมาส 3 ปี 2562 (5 อันดับแรก)
สถานการณ์แรงงานจังหวัดจันทบุรี

ที่มา : สรุปผลการสํารวจโครงการสํารวจภาวการณ์ทํางานของประชาชนจังหวัดจันทบุรี
1.2.3 สถานภาพการทํางาน
ในจํานวนผู้มีงานทําทั้งสิ้น 344,420 คน เมื่อพิจารณาถึงสภาพการทํางาน ผลการสํารวจ
พบว่าส่วนใหญ่ ทํางานส่วนตัว จํานวน 109,370 คน หรือคิดเป็นร้อ ยละ 31.75 ของผู้ มี งานทําทั้ งหมด
เป็นลูกจ้างเอกชน จํานวน 95,401 คน คิดเป็นร้อยละ 27.70 ของผู้มีงานทําทั้งหมด ช่วยธุรกิจครัวเรือน
จํานวน 87,089 คน คิดเป็นร้อยละ 25.29 ของผู้มีงานทําทั้งหมด ลูกจ้างรัฐบาล จํานวน 33,269 คน คิดเป็น
ร้อยละ 9.66 ของผู้มีงานทําทั้งหมด นายจ้าง จํานวน 19,292 คน คิดเป็นร้อยละ 5.60 ของผู้มีงานทํา
ทั้งหมด และการรวมกลุ่ม จํานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของผู้มีงานทําทั้งหมด

สถานการณ์แรงงานจังหวัดจันทบุรี
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แผนภูมิที่ 3 เปรียบเทียบผูม้ ีงานทําจังหวัดจันทบุรี จําแนกตามสถานภาพการทํางาน
ไตรมาส 2 ปี 2562 กับไตรมาส 3 ปี 2562

ที่มา : สรุปผลการสํารวจโครงการสํารวจภาวการณ์ทํางานของประชาชนจังหวัดจันทบุรี
1.2.4 ผู้มีงานทําที่อยู่ในแรงงานในระบบจําแนกตามระดับการศึกษา
สําหรับด้านการศึกษา พบว่าแรงงานในระบบส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับประถมศึกษามี
จํานวน 87,531 คน คิดเป็นร้อยละ 25.41 ของผู้มีงานทําทั้งหมด รองลงมาคือระดับต่ํากว่าประถมศึกษา
จํานวน 79,486 คน คิดเป็นร้อยละ 23.08 ของผู้มีงานทําทั้งหมด และระดับมหาวิทยาลัย จํานวน 58,249
คน คิดเป็นร้อยละ 16.91 ของผู้มีงานทําทั้งหมด
แผนภูมิที่ 4 ผูม้ ีงานทําที่อยู่ในแรงงานในระบบจําแนกตามระดับการศึกษา

ที่มา : สรุปผลการสํารวจโครงการสํารวจภาวการณ์ทํางานของประชาชนจังหวัดจันทบุรี

สถานการณ์แรงงานจังหวัดจันทบุรี
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1.2.5 ชั่วโมงการทํางานต่อสัปดาห์
ในจํานวนผู้มีงานทํา 344,420 คน นั้น ผู้มีงานทําในสัปดาห์การสํารวจตั้งแต่ 1 ชั่วโมงขึ้นไป
มีจํานวน 341,676 คน คิดเป็นร้อยละ 99.20 ของผู้มีงานทํา และผู้ไม่ได้ทํางานในสัปดาห์การสํารวจแต่มี
งานประจํา (ชั่วโมงทํางาน เป็น “0”) จํานวน 2,744 คน คิดเป็นร้อยละ 0.80 ผู้ที่มีชั่วโมงการทํางานสูงสุด
นั้น พบว่าเป็นผู้ที่ทํางานตั้งแต่ 40-49 ชั่วโมง จํานวน 134,362 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 39.01 รองลงมาคือ
ผู้ที่ทํางานตั้งแต่ 50 ชั่วโมงขึ้นไป จํานวน 69,016 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 20.04 ผู้ทํางานตั้งแต่ 35-39
ชั่วโมง จํานวน 62,647 คน คิดเป็นร้อยละ 18.19
แผนภูมิที่ 5 เปรียบเทียบผูม้ ีงานทําจังหวัดจันทบุรี จําแนกตามชั่วโมงการทํางานต่อสัปดาห์
ไตรมาส 2 ปี 2562 กับไตรมาส 3 ปี 2562

ที่มา : สรุปผลการสํารวจโครงการสํารวจภาวการณ์ทํางานของประชาชนจังหวัดจันทบุรี
1.3 ภาวการณ์ว่างงานของประชากร
ประชากรของจังหวัดจันทบุรีที่ว่างงานทั้งสิ้น 1,316 คน เป็นชาย 398 คน คิดเป็นร้อยละ
30.24 ของผู้ว่างงาน และหญิง 919 คน คิดเป็นร้อยละ 69.83 ของผู้ว่างงาน
สํ า หรั บ อั ต ราการว่ า งงานของประชากร ซึ่ง หมายถึ ง สั ดส่ ว นของผู้ ว่ า งงานต่ อ จํ า นวน
ประชากรที่อยู่ในกําลังแรงงานรวม พบว่า จังหวัดจันทบุรี มีอัตราการว่างงานร้อยละ 0.38
ตารางที่ 2 จํานวนและอัตราการว่างงาน จําแนกตามเพศ
เพศ

ผู้อยู่ในกําลังแรงงาน

ผู้ว่างงาน

อัตรา
(ร้อยละ)

ชาย

182,678

398

0.11

หญิง

163,059

919

0.27

345,737

1,317

0.38

รวม
หมายเหตุ : อัตราการว่างงาน =

ผูว้ า่ งงาน X 100
ผูอ้ ยูใ่ นกําลังแรงงาน

สถานการณ์แรงงานจังหวัดจันทบุรี
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1.4 แรงงานนอกระบบ
สํานักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี ได้มีการสํารวจเกี่ยวกับแรงงานนอกระบบ ซึ่งจากการสํารวจ
พบว่า มีแรงงานนอกระบบทั้งสิ้นจํานวน 229,651 คน โดยผู้ชายมีสัดส่วนมากกว่าผู้หญิง คิดเป็นร้อยละ
52.42 และ 47.58 ของแรงงานนอกระบบทั้งหมด
ผู้อยู่ในแรงงานนอกระบบ

จํานวน
ชาย
120,390
หญิง
109,261
รวม
229,651
ตารางที่ 3 ผูม้ ีงานทําที่อยู่ในแรงงานนอกระบบจําแนกตามเพศ

ร้อยละ
52.42
47.58
100.00

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ ปี 2561
ที่มา : สํานักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี
เมื่อพิจารณาจําแนกแรงงานนอกระบบ ตามประเภทอุตสาหกรรม พบว่า อุตสาหกรรมที่มีจํานวน
แรงงานนอกระบบสูงสุด 5 อันดับแรก คือ เกษตรกรรม จํานวน 134,566 คน คิดเป็นร้อยละ 58.60 ของผู้
ที่มีงานทําที่อยู่ในแรงงานนอกระบบ การขายส่ง ขายปลีก จํานวน 42,850 คน คิดเป็นร้อยละ 18.66 ของผู้
ที่มีงานทําที่อยู่ในแรงงานนอกระบบ ที่พักแรม และบริการด้านอาหาร จํานวน 22,117 คน คิดเป็นร้อยละ
9.63 ของผู้ที่มีงานทําที่อยู่ในแรงงานนอกระบบ การผลิต 10,700 คน คิดเป็นร้อยละ 4.66 ของผู้ที่มีงาน
ทําที่อยู่ในแรงงานนอกระบบ การก่อสร้าง จํานวน 7,576 คน คิดเป็นร้อยละ 3.30 ของผู้ที่มีงานทํา ที่อยู่ใน
แรงงานนอกระบบ
แผนภูมิที่ 6 ผู้มีงานทําที่อยู่ในแรงงานนอกระบบจําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ ปี 2561
ที่มา : สํานักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี
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เมื่อพิจารณาแรงงานนอกระบบจําแนก ตามอาชีพ พบว่า มีงานทําในอาชีพต่างๆ สูงสุด 5 อันดับ
แรก คื อ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านที่ มี ฝี มื อ ด้ า นเกษตรและประมง จํ า นวน 125,970 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 54.85
ของผู้ที่มีงานทําที่อยู่ในแรงงานนอกระบบ พนักงานบริการ 54,171 คน คิดเป็นร้อยละ 23.59 ของผู้ที่มี
งานทําที่อยู่ ในแรงงานนอกระบบ ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝีมื อและธุร กิจอื่นๆ 20,417 คน
คิดเป็นร้อยละ 8.89 ของผู้ที่มีงานทําที่อยู่ในแรงงานนอกระบบ อาชีพพื้นฐานต่างๆ ในด้านการขายและการ
ให้บริการ 15,995 คน คิดเป็นร้อยละ 6.96 ของผู้ที่มีงานทําที่อยู่ในแรงงานนอกระบบ ผู้ปฏิบัติงานโรงาน
เครื่องจักร 3,932 คน คิดเป็นร้อยละ 1.71 ของผู้ที่มีงานทําที่อยู่ในแรงงานนอกระบบองผู้มีงานทํา
แผนภูมิที่ 7 ผูม้ ีงานทําที่อยู่ในแรงงานนอกระบบจําแนกตามอาชีพ
สถานการณ์แรงงานจังหวัดจันทบุรี

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ ปี 2561
ที่มา : สํานักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี
เมื่ อพิ จ ารณาแรงงานนอกระบบ จํ าแนกตามอายุ พบว่ าส่ วนใหญ่ มี อายุอ ยู่ใ นช่ว ง 60 ปีขึ้น ไป
มีจํานวน 39,057 คน คิดเป็นร้อยละ 17.01 ของผู้ที่มีงานทําที่อยู่ในแรงงานนอกระบบ รองลงมาคือผู้มีอายุ
35-39 ปี มีจํานวน 32,061 คน คิดเป็นร้อยละ 13.96 ของผู้ที่มีงานทําที่อยู่ในแรงงานนอกระบบ และอายุ
55-59 ปี จํานวน 29,095 คน คิดเป็นร้อยละ 12.67 ของผู้ที่มีงานทําที่อยู่ในแรงงานนอกระบบ ส่วนช่วง
อายุ 15 - 19 ปี มีน้อยที่สุด 9,363 คน คิดเป็นร้อยละ 4.08 ของผู้ที่มีงานทําที่อยู่ในแรงงานนอกระบบ
แผนภูมิที่ 8 ผู้มีงานทําที่อยู่ในแรงงานนอกระบบจําแนกตามอายุ

ที่มา : สํานักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี
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สําหรับด้านการศึกษา พบว่าแรงงานนอกระบบส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับต่ํากว่าประถมศึกษา
คือมีจํานวน 58,638 คน คิดเป็นร้อยละ 25.53 ของผู้ที่มีงานทําที่อยู่ในแรงงานนอกระบบ รองลงมาคือ
ระดับประถมศึกษา จํานวน 57,305 คน คิดเป็นร้อยละ 24.95 ของผู้ที่มีงานทําที่อยู่ในแรงงานนอกระบบ
และ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 38,948 คน คิดเป็นร้อยละ 16.96 ของผู้ที่มีงานทําที่อยู่ในแรงงานนอก
ระบบ
แผนภูมิที่ 9 ผูม้ ีงานทําที่อยู่ในแรงงานนอกระบบจําแนกตามระดับการศึกษา
สถานการณ์แรงงานจังหวัดจันทบุรี

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ ปี 2561
ที่มา : สํานักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี

สถานการณ์แรงงานจังหวัดจันทบุรี
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1.5 อัตราค่าจ้างขั้นต่ํา
จังหวัดจันทบุรีมีการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ําให้ลูกจ้างมีค่าครองชีพที่สามารถดํารงชีวิตอยู่
ได้ ต ามอั ต ภาพ เท่ า ที่ น ายจ้ า งจะมี ค วามสามารถในการจ่ า ยได้ ใ นภาวะเศรษฐกิ จ สั ง คม ของจั ง หวั ด
ตามลําดับ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 ดังนี้
ตารางที่ 4 อัตราค่าจ้างขั้นต่ําในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี พ.ศ. 2551 – 2561
ลําดับ

พ.ศ.

ค่าจ้าง (บาท)

1

2551

158

2

2552

163

3

2553

167

4

2554

179

5

2555

250

6

2556

300

7

2557

300

8

2558

300

9

2559

300

10

2560

305

11

2561

318

1.5 อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ
คณะกรรมการค่าจ้างได้ศึกษา และพิจารณาถึงอัตราค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับในแต่ละสาขา
อาชีพ ประกอบด้วยทักษะฝีมือ ความรู้ ความสามารถ แล้วจึงออกประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตรา
ค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือฉบับที่ 9 ลงวันที่ 1 เมษายน 2561 เพื่อกําหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ํา คณะรัฐมนตรีมี
มติเห็นชอบประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ํา (ฉบับที่ 9) เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561
โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป ตามรายละเอียดดังนี้

สถานการณ์แรงงานจังหวัดจันทบุรี
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สถานการณ์แรงงานจังหวัดจันทบุรี
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สถานการณ์แรงงานจังหวัดจันทบุรี
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สถานการณ์แรงงานจังหวัดจันทบุรี
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ตารางอัตราค่าจ้างขัน้ ต่ําใหม่
ตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขัน้ ต่ํา (ฉบับที่ 9)
ซึ่งได้ประกาศให้มีผลใช้บงั คับ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561
ลําดับที่

จํานวน
(จังหวัด)
3

อัตราค่าจ้างขัน้ ต่ํา
เขตท้องทีบ่ ังคับใช้
(บาท/วัน)
1
308
จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา
จังหวัดกําแพงเพชร ชัยภูมิ ชุมพร เชียงราย ตรัง ตาก
นครศรีธรรมราช พิจิตร แพร่ มหาสารคาม แม่ฮ่องสอน ระนอง
2
22
310
ราชบุรี ลําปาง ลําพูน ศรีสะเกษ สตูล สิงห์บุรี สุโขทัย
หนองบัวลําภู อํานาจเจริญ และอุทัยธานี
จังหวัดกาญจนบุรี ชัยนาท นครพนม นครสวรรค์ น่าน บึงกาฬ
บุรีรัมย์ ประจวบคีรีขันธ์ พะเยา พัทลุง พิษณุโลก เพชรบุรี
3
21
315
เพชรบูรณ์ ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย สระแก้ว สุรินทร์ อ่างทอง
อุดรธานี และอุตรดิตถ์
จังหวัดกาฬสินธุ์ จันทบุรี นครนายก ปราจีนบุรี มุกดาหาร
4
7
318
สกลนคร และสมุทรสงคราม
จังหวัดกระบี่ ขอนแก่น เชียงใหม่ ตราด นครราชสีมา
5
14
320
พระนครศรีอยุธยา พังงา ลพบุรี สงขลา สระบุรี สุพรรณบุรี
สุราษฎร์ธานี หนองคาย และอุบลราชธานี
กรุงเทพมหานคร จังหวัดฉะเชิงเทรา นครปฐม นนทบุรี
6
7
325
ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร
7
3
330
จังหวัดชลบุรี ภูเก็ต และระยอง
ตารางแสดงอัตราค่าจ้างขั้นต่ํา ซึ่งบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561
หมายเหตุ 1. คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ํา (ฉบับที่ 9)
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป
2. ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 135 ตอนพิเศษ 63 ง
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
3. สามารถดาวน์โหลดประกาศฯ และคําชี้แจง ได้ที่นี่

สถานการณ์แรงงานจังหวัดจันทบุรี
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2. การส่งเสริมการมีงานทํา
2.1 การบริการจัดหางานภาครัฐ
ภารกิจการส่งเสริมให้ประชากร มีงานทํา ดําเนินการโดย สํานักงานจัดหางานจังหวัด
จั น ทบุ รี การส่ ง เสริ ม การมี ง านทํ า ในรู ป แบบการจั ด หางาน มี ทั้ ง การหางานในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยการจัดหางานในจังหวัดจันทบุรี ในช่วงไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2562)
มีตําแหน่งงานว่างที่แจ้งผ่านสํานักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี 738 อัตรา ลดลงจากไตรมาสที่แล้วคิดเป็น
ร้อยละ 0.40 มีผู้ลงทะเบียนสมัครงาน ในไตรมาสนี้ทั้งหมด 216 คน ลดลงจากไตรมาสที่แล้วคิดเป็นร้อยละ
53.75 ผู้ได้รับการบรรจุงานมีจํานวน 550 คน เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่แล้วคิดเป็นร้อยละ 13.87
สําหรับตําแหน่งงานว่างไตรมาส 3 นี้ พบว่าเป็นชาย 3 อัตรา คิดเป็นสัดส่วน (ร้อยละ
0.41) ของตําแหน่งงานว่างทั้งหมด ขณะที่เพศหญิงมี 0 อัตรา (ร้อยละ 0.00) และไม่ระบุเพศ 735 อัตรา
(ร้ อยละ 99.59) การที่ตําแหน่งงานว่างส่วนใหญ่ไม่ได้ระบุเพศ แสดงให้เห็นว่าสถานประกอบการหรือ
นายจ้างพิจารณาเห็นว่างานโดยทั่วไปไม่ว่าชายหรือหญิงก็สามารถทําได้เช่นกัน หรือไม่มีความแตกต่างใน
เรื่องเพศ ในอีกประการหนึ่งนายจ้างพิจารณาเห็นว่าการไม่ระบุจะมีผลดีในด้านโอกาสการคัดเลือกมากกว่า
ระบุเพศ
แผนภูมิที่ 10 ตําแหน่งงานว่างในจังหวัดจันทบุรีจาํ แนกตามเพศ ไตรมาส 2 ปี 2562 และ ไตรมาส 3
ปี 2562

ที่มา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี
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เมื่อพิจารณาถึงจํานวนผู้มาลงทะเบียนสมัครงานในไตรมาสนี้ พบว่า มีจํานวนทั้งสิ้น 216
คน เป็นชาย 73 คน (ร้อยละ 33.80) ของผู้ลงทะเบียนสมัครงานทั้งหมด และเป็นหญิง 143 คน (ร้อยละ
66.20) ของผู้ลงทะเบียนสมัครงานทั้งหมด
ขณะที่ มี ก ารบรรจุ งานทั้ ง สิ้ น 550 คน เป็ น เพศชาย จํ า นวน 225 คน (ร้ อ ยละ 40.91)
ของผู้บรรจุงานทั้งหมด และเป็นเพศหญิง จํานวน 325 คน (ร้อยละ 59.09) ของผู้บรรจุงานทั้งหมด โดยเพศ
หญิงและเพศชายได้รับการบรรจุงานเท่ากัน
แผนภู มิ ที่ 11 จํ า นวนตํ า แหน่ ง งานว่ า ง/ผู้ ส มั ค รงาน/และการบรรจุ ง านใน จั ง หวั ด จั น ทบุ รี
จําแนกตามเพศ ไตรมาส 2 ปี 2562 และ ไตรมาสที่ 3 ปี 2562
สถานการณ์แรงงานจังหวัดจันทบุรี

ที่มา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี
สําหรับตําแหน่งงานว่างตามระดับการศึกษา พบว่า ระดับมัธยมศึกษามีตําแหน่งงานว่าง
สูงสุด 361 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 48.92 ของตําแหน่งงานว่างทั้งหมด รองลงมาคือระดับประถมศึกษาและ
ต่ํากว่า จํานวน 167 อัตรา (ร้อยละ 22.63) ของตําแหน่งงานว่างทั้งหมด ระดับ ปวส. จํานวน 70 อัตรา
(ร้อยละ 9.48) ของตําแหน่งงานว่างทั้งหมด ระดับปวช. จํานวน 65 อัตรา (ร้อยละ 8.81) ของตําแหน่งงาน
ว่ างทั้ งหมด ระดั บ ปริ ญ ญาตรี จํ านวน 59 คน (ร้ อยละ 8.00) ของตํ าแหน่ งงานว่ างทั้ งหมด และระดั บ
อนุปริญญาตรี จํานวน 12 อัตรา (ร้อยละ 1.63) ของตําแหน่งงานว่างทั้งหมด แสดงให้เห็นว่าตลาดแรงงาน
ในจังหวัดจันทบุรีมีความต้องการแรงงานระดับมัธยมศึกษาในอัตราส่วนที่สูงกว่าระดับอื่นๆ
สําหรับผู้ลงทะเบียนสมัครงาน พบว่าผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ลงทะเบียนสูงสุด
จํานวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 67.13 ของผู้ลงทะเบียนสมัครงานทั้งหมด รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษา
จํานวน 43 คน (ร้อยละ 19.91) ของผู้ลงทะเบียนสมัครงานทั้งหมด ระดับปวส. จํานวน 15 คน (ร้อยละ
6.94) ระดับประถมศึกษาและต่ํากว่า จํานวน 10 คน (ร้อยละ 4.63) ของผู้ลงทะเบียนสมัครงานทั้งหมด
และระดับปวช. จํานวน 3 คน (ร้อยละ 1.39) ของผู้ลงทะเบียนสมัครงานทั้งหมด
ด้านการบรรจุงาน พบว่า การศึกษาที่ได้รับการบรรจุงานสูงสุด คือ ระดับมัธยมศึกษา
จํานวน 207 คิดเป็นร้อยละ 37.64 ของผู้บรรจุงานทั้งหมด รองลงมาเป็นระดับปริญญาตรี จํานวน 161 คน
(ร้อยละ 29.27) ของผู้บรรจุงานทั้งหมด ระดับประถมศึกษาและต่ํากว่า จํานวน 73 คน (ร้อยละ 13.27)
ของผู้บรรจุงานทั้งหมด ระดับปวส. จํานวน 59 คน (ร้อยละ 10.73) ระดับปวช. จํานวน 46 คน (ร้อยละ
8.36) ของผู้บรรจุงานทั้งหมด ระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี จํานวน 2 คน (ร้อยละ 0.36) ของผู้
บรรจุงานทั้งหมด
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ในด้ า นอาชี พ พบว่ า ไตรมาสนี้ อ าชี พ ที่ มี ตํ า แหน่ ง งานว่ า งสู ง สุ ด 3 อั น ดั บ แรก คื อ
(1) พนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาด จํานวน 255 อัตรา (ร้อยละ 34.74) ของตําแหน่งงาน
ว่างทั้งหมด (2) อาชีพพื้นฐาน จํานวน 183 อัตรา (ร้อยละ 24.93) ของตําแหน่งงานว่างทั้งหมด
(3)
เสมียน เจ้าหน้าที่ จํานวน 143 อัตรา (ร้อยละ 19.48) ของตําแหน่งงานว่างทั้งหมด
สถานการณ์แรงงานจังหวัดจันทบุรี

แผนภูมิที่ 12 เปรียบเทียบตําแหน่งงานว่าง จําแนกตามอาชีพ

ที่มา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี
สําหรับอาชีพที่มีผู้ลงทะเบียนสมัครงาน สูงสุด 3 อันดับแรกคือ (1) เสมียน เจ้าหน้าที่
จํานวน 76 คน (ร้อยละ 35.18) ของผู้ลงทะเบียนสมัครงานทั้งหมด (2) ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้อง จํานวน 36 คน (ร้อยละ 16.67) ของผู้ลงทะเบียนสมัครงานทั้งหมด (3) พนักงานบริการ พนักงาน
ขายในร้านค้าและตลาด จํานวน 35 คน (ร้อยละ 16.20) ของผู้ลงทะเบียนสมัครงานทั้งหมด
แผนภูมิที่ 13 เปรียบเทียบผู้ลงทะเบียนสมัครงาน จําแนกตามอาชีพ

ที่มา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี
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การบรรจุงานสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ (1) พนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและ
ตลาด จํานวน 198 คน (ร้อยละ 36.00) ของผู้บรรจุงานทั้งหมด (2) เสมียน เจ้าหน้าที่ จํานวน 118 คน
(ร้อยละ 21.45) ของผู้บรรจุงานทั้งหมด (3) อาชีพพื้นฐาน จํานวน 104 คน (ร้อยละ 18.91) ของผู้บรรจุงาน
ทั้งหมด
สถานการณ์แรงงานจังหวัดจันทบุรี

แผนภูมิที่ 14 เปรียบเทียบการบรรจุงาน จําแนกตามอาชีพ

ที่มา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี
แผนภูมิที่ 15 ตําแหน่งงานว่าง/ผู้สมัครงาน/การบรรจุงานในจังหวัดจันทบุรี จําแนกตามอาชีพ
ไตรมาส 3 ปี 2562

ที่มา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี
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เมื่ อ ศึ ก ษาจํ า นวนตํ า แหน่ ง งานว่ า งตามประเภทอุ ต สาหกรรม พบว่ า อุ ต สาหกรรม
ที่มีตําแหน่งงานว่างสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ (1) การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์และ
จักรยานยนต์ จํานวน 265 อัตรา (ร้อยละ 35.91) ของตําแหน่งงานว่างทั้งหมด (2) การผลิต จํานวน 125
อัตรา (ร้อยละ 16.94) ของตําแหน่งงานว่างทั้งหมด (3) กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุนอื่นๆ
จํานวน 101 อัตรา (ร้อยละ 13.69) ของตําแหน่งงานว่างทั้งหมด
สถานการณ์แรงงานจังหวัดจันทบุรี

แผนภูมิที่ 16 เปรียบเทียบตําแหน่งงานว่าง จําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม

ที่มา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี
สําหรับการบรรจุงานตามประเภทอุตสาหกรรม ได้แก่ (1) การขายส่ง การขายปลีก การ
ซ่ อ มแซมยานยนต์ รถจั ก รยานยนต์ จํ า นวน 177 อั ต รา (ร้ อ ยละ 36.65) ของผู้ บ รรจุ ง านทั้ ง หมด
(2) การผลิต จํานวน 110 อัตรา (ร้อยละ 22.77) ของผู้บรรจุงานทั้งหมด (3) กิจกรรมการบริหารและบริการ
สนับสนุนอื่นๆ จํานวน 41 อัตรา (ร้อยละ 8.49) ของผู้บรรจุงานทั้งหมด
แผนภูมิที่ 17 เปรียบเทียบจํานวนการบรรจุงาน จําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม

ที่มา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี
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เมื่อพิจารณาจํานวนตําแหน่งงานว่าง จําแนกตามอายุ พบว่าส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง
18-24 ปี มีจํานวน 420 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 57.22 ของตําแหน่งงานว่างทั้งหมด รองลงมาคือผู้มีอายุ
25-29 ปี มีจํานวน 212 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 28.88 ของตําแหน่ งงานว่างทั้งหมด และอายุ 30-39 ปี
มีจํานวน 38 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 5.18 ของตําแหน่งงานว่างทั้งหมด
สถานการณ์แรงงานจังหวัดจันทบุรี

แผนภูมิที่ 18 จํานวนตําแหน่งงานว่างจําแนกตามช่วงอายุ

ที่มา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี
เมื่อพิจารณาจํานวนผู้ลงทะเบียนสมัครงานจําแนกตามอายุ พบว่าส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง
18-24 ปี มีจํานวน 116 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 53.70 ของผู้ลงทะเบียนสมัครงานทั้งหมด รองลงมาคือผู้มี
อายุ 25-29 ปี มีจํานวน 50 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 23.15 ของผู้ลงทะเบียนสมัครงานทัง้ หมด และอายุ
30-39 ปี มีจํานวน 29 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 13.43 ของตําแหน่งงานว่างทั้งหมด
แผนภูมิที่ 19 จํานวนผู้ลงทะเบียนสมัครงานจําแนกตามช่วงอายุ

ที่มา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี
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เมื่อพิจารณาจํานวนผู้ได้รับการบรรจุงานจําแนกตามอายุ พบว่าส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง
18-24 ปี มีจํานวน 150 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 27.27 ของผู้ได้รับการบรรจุงานทั้งหมด รองลงมาคือผู้มีอายุ
30-39 ปี มีจํานวน 149 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 27.09 ของผู้ได้รับการบรรจุงานทั้งหมด และอายุ 40-49 ปี
มีจํานวน 74 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 13.45 ของผู้ได้รับการบรรจุงานทั้งหมด
สถานการณ์แรงงานจังหวัดจันทบุรี

แผนภูมิที่ 20 จํานวนผู้ได้รับการบรรจุงานจําแนกตามช่วงอายุ

ที่มา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี
2.2 แรงงานต่างด้าว
แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทํางานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ไตรมาสนี้ มีจํานวนทั้งสิ้น
1,636 อัตรา โดยส่วนใหญ่เป็นแรงงาน ประเภทชั่วคราว (มาตรา 9) จํานวน 1,325 คน (ร้อยละ 80.99)
ของจํานวนแรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมายทั้งหมด รองลงมาคือประเภทมาตรา 13 ยกเว้นมติ ครม. (4)
และ (5) จํานวน 310 คน (ร้อยละ 18.95) ของจํานวนแรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมายทั้งหมด และประเภท
ตลอดชีพ จํานวน 1 คน (ร้อยละ 0.06) ของจํานวนแรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมายทั้งหมด
แผนภูมิที่ 21 เปรียบเทียบแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายจังหวัดจันทบุรี จําแนกตามประเภทการได้รับ
อนุญาต

ที่มา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี
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สํ า หรั บ แรงงานต่ า งด้ า วตามมติค ณะรัฐ มนตรี (ครม.) เป็ น แรงงานที่ เ ข้ า มาหรื อ อยู่ ใ น
ราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองแต่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร
เป็นการชั่วคราวเพื่อรอการส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง เพื่อทดแทน
การขาดแคลนแรงงานในประเทศไทย แรงงานในกลุ่มนี้ มี 3 สัญชาติ ได้แก่ พม่า ลาว กัมพูชา มีจํานวน
แรงงานต่างด้าว ที่อยู่ในระบบทะเบียนของสํานักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี จํานวนทั้งสิ้น 13,451 คน
หากพิจารณาตามสัญชาติ พบว่าสัญชาติกัมพูชามีจํานวนมากที่สุด 9,070 คน (ร้อยละ 67.43) ของจํานวน
แรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทํางานตามมติ ครม. รองลงมาคือ สัญชาติลาว มีจํานวน 2,921 คน (ร้อยละ
21.72) ของจํ า นวนแรงงานต่ า งด้ า วที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตทํ า งานตามมติ ครม. และสั ญ ชาติ พ ม่ า มี จํ า นวน
1,460 คน (ร้อยละ 10.85) ของจํานวนแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทํางานตามมติ ครม.
สถานการณ์แรงงานจังหวัดจันทบุรี

แผนภูมิที่ 22 เปรียบเทียบแรงงานต่างด้าวตามมติ ครม. จังหวัดจันทบุรี จําแนกตามสัญชาติ

ที่มา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี
หมายเหตุ : * คนต่างด้าวเข้ามาทํางานในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองเพื่อมาทํางาน อันจําเป็นและเร่งด่วน
ที่มีระยะเวลาทํางานไม่เกิน 15 วัน และได้รับใบอนุญาตตามเงื่อนไขที่นายทะเบียนกําหนดแล้ว
** คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาทํางานในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนหรือกฎหมายอื่น
ที่ผู้อนุญาตตามกฎหมายดังกล่าวแจ้งการอนุญาตพร้อมรายละเอียดที่อธิบดีกรมการจัดหางานกําหนดต่อนายทะเบียนแล้ว

สถานการณ์แรงงานจังหวัดจันทบุรี
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2.3 แรงงานไทยในต่างประเทศ
2.3.1 คนหางานที่ต้องการเดินทางไปทํางานต่างประเทศ
คนหางานที่แจ้งการเดินทางไปทํางานต่างประเทศตามกฎหมายกับสํานักงานจัดหางาน
จังหวัดจันทบุรี ในไตรมาสนี้มีจํานวน 23 คน เป็นชาย 14 คน เป็นหญิง 9 คน (รายละเอียดตามตาราง)
ตารางที่ 5 จํานวนคนหางานแจ้งการเดินทางไปทํางานต่างประเทศตามกฎหมาย จําแนกตามเพศ
ประเทศ และตําแหน่งงาน
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ประเทศ
อิสราเอล
อินเดีย
ฟินแลนด์
บูรไน
อเมริกา
อินโดนีเซีย
อังกฤษ
เยอรมณี
อาหรับเอมิเรตส์
สโลวีเนีย
รัสเซีย
ไต้หวัน
รวม

เพศ
ชาย

หญิง

รวม

1
1
1
1
2
1
1
1
2
0
0
1
12

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
2

1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
14

ตําแหน่ง
คนงานเกษตร
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ล่ามแปล
พนักงานซักรีด
พนักงานเสริฟ,ช่างเชื่อม
ลูกเรือ
ช่างเชื่อม
กุ๊ก
ช่างเชื่อม,กุ๊ก
นวดแผนโบราณ
พนักงานนวดสปา
ฝ่ายผลิต

ที่มา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี
หากพิจารณาตามวิธีการเดินทางพบว่า เดินทางด้วยตนเอง มีจํานวน 1 คน (ร้อยละ 7.14) และเดินทาง
โดยวิธี Re-Entry คือกลับไปทํางานอีกครั้งหนึ่ง โดยการต่ออายุสัญญา มีจํานวน 13 คน (ร้อยละ 92.86)
ตารางที่ 6 จํานวนแรงงานไทยที่แจ้งการเดินทางไปทํางานต่างประเทศ จําแนกตามวิธีการเดินทาง
วิธีการเดินทาง
1. เดินทางด้วยตนเอง
2. กรมการจัดหางานจัดส่ง
3. บริษัทจัดหางานจัดส่ง
4. นายจ้างพาไปฝึกงาน
5. นายจ้างพาไปทํางาน
6. Re-Entry
รวม
ที่มา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี

จํานวน (คน)

ร้อยละ

1
0
0
0
0
13
14

7.14
92.86
100

สถานการณ์แรงงานจังหวัดจันทบุรี
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3. การพัฒนาศักยภาพแรงงาน
ในไตรมาส 3 ปี 2562 (กรกฎาคม – กันยายน) ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดจันทบุรี
ได้ดําเนินการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานด้านต่างๆ ได้แก่ การฝึกเตรียมเข้าทํางาน การฝึกยกระดับฝีมือ
แรงงาน และการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือแรงงานให้มีมาตรฐานฝีมือทัดเทียมกับ
ประเทศต่างๆ ในขณะเดียวกันเป็นการพัฒนาทักษะ ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานด้วย
นอกจากนั้นยังมีการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพด้วย
3.1 การฝึกเตรียมเข้าทํางาน
เป็นการฝึกพัฒนาฝีมือและศักยภาพแรงงานใหม่ซึ่งในไตรมาสนี้ มีผู้เข้ารับการฝึก 39 คน
ผ่านการฝึก 39 คน
- ช่างอุก่อสร้าง จํานวน 20 คน มีผู้ผ่านการฝึก จํานวน 20 คน
- ธุรกิจและบริการ จํานวน 19 คน มีผู้ผ่านการฝึก จํานวน 19 คน
แผนภูมิที่ 23 การฝึกเตรียมเข้าทํางานในจังหวัด จําแนกตามกลุ่มอาชีพ ไตรมาส 3 ปี 2562

ที่มา : ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดจันทบุรี

สถานการณ์แรงงานจังหวัดจันทบุรี
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3.2 การฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน
เป็นการพัฒนายกระดับฝีมือ และศักยภาพแรงงาน เพื่อรองรับการแข่งขัน
ภาคอุตสาหกรรม จํานวน 313 คน โดยผ่านการยกระดับฝีมือแรงงาน จํานวน 313 คน
- เกษตรอุตสาหกรรม จํานวน 61 คน มีผู้ผ่านการฝึก จํานวน 61 คน
- ธุรกิจและบริการ จํานวน 252 คน มีผู้ผ่านการฝึก จํานวน 252 คน
แผนภูมิที่ 24 การฝึกเตรียมยกระดับฝีมือในจังหวัด จําแนกตามกลุ่มอาชีพ ไตรมาส 3 ปี 2562

ที่มา : ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดจันทบุรี
3.3 การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ส่วนการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน พบว่า ไตรมาสนี้ มีจํ านวน 36 คน ผ่านการ
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จํานวน 30 คน
- ช่างไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิกส์,คอมพิวเตอร์ จํานวน 36 คน มีผู้ผ่านการฝึก จํานวน 30 คน
แผนภูมิที่ 25 การทดสอบมาตรฐานฝีมือในจังหวัด จําแนกตามกลุ่มอาชีพ ไตรมาส 3 ปี 2562

ที่มา : ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดจันทบุรี

สถานการณ์แรงงานจังหวัดจันทบุรี
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3.4 การพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
การพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ ในไตรมาสนี้ มีจํานวน
87 คน มีผู้ผ่านการฝึก จํานวน 87 คน
- ช่างเครื่องกล จํานวน 40 คน มีผู้ผ่านการฝึก จํานวน 40 คน
- เกษตรอุตสาหกรรม จํานวน 25 คน มีผู้ผ่านการฝึก จํานวน 25 คน
- ธุรกิจและบริการ จํานวน 22 คน มีผู้ผ่านการฝึก จํานวน 22 คน
แผนภูมิที่ 26 การพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพในจังหวัด จําแนกตามกลุ่ม
อาชีพ ไตรมาส 3 ปี 2562

ที่มา : ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดจันทบุรี

สถานการณ์แรงงานจังหวัดจันทบุรี
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4. การคุ้มครองแรงงานและการดูแลให้ลูกจ้างได้รับสวัสดิการ
4.1 การตรวจแรงงาน
กระทรวงแรงงานนอกจากจะมี ภ ารกิ จ ด้ า นการส่ ง เสริ ม การมี ง านทํ า การพั ฒ นาฝี มื อ
แรงงานยกระดั บ ฝี มื อ แรงงานให้ เ ป็ น ที่ ย อมรั บ ของตลาดแรงงาน และทั ด เที ย มมาตรฐานสากลแล้ ว
อีกภารกิจหนึ่งที่เกิดขึ้นต่อเนื่องภายหลังจากการส่งเสริมให้ประชาชนมีงานทําแล้วคือ ภารกิจด้านการ
คุ้มครองลูกจ้าง นายจ้าง ให้ได้รับความเป็นธรรมในการจ้างงาน โดยสํานักงานสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานจังหวัดจันทบุรี เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทในการคุ้มครองแรงงานให้ได้รับความเป็นธรรม จากการ
จ้ า งงาน ภายใต้ พ ระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองแรงงาน เพื่ อ ไม่ ใ ห้ ถู ก เอารั ด เอาเปรี ย บจากนายจ้ า ง โดยมี
จุดมุ่งหมายสูงสุด คือ ให้ผู้ใช้แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ขณะเดียวกันในอีกด้านหนึ่งก็ต้องผดุงไว้ซึ่งความ
ยุติธรรมแก่ฝ่ายนายจ้าง
ทั้ ง นี้ มาตรการที่ จ ะช่ ว ยให้ ผู้ ใ ช้ แ รงงานได้ รั บ รายได้ แ ละสวั ส ดิ ก ารที่ เ ป็ น ธรรม
เพียงพอต่อการดํารงชีวิต รวมถึงได้รับการคุ้มครองแรงงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ คือการตรวจสถาน
ป ร ะ ก อ บ ก า ร เ พื่ อ ใ ห้ ผู้ ใ ช้ แ ร ง ง า น ไ ด้ รั บ ก า ร ป ฏิ บั ติ แ ล ะ ดู แ ล ต า ม ก ฎ ห ม า ย ข ณ ะ เ ดี ย ว กั น
จะเป็นมาตรการในการกระตุ้นให้สถานประกอบการเอาใจใส่ดูแลลูกจ้างของตนให้มากขึ้นด้วย ทั้งนี้จังหวัด
จันทบุรีมีจํานวนสถานประกอบกิจการรวม 3,385 แห่ง ลูกจ้าง 30,378 คน ส่วนใหญ่จะเป็นสถานประกอบ
กิจการขนาด 1-4 คน มีจํานวน 2,004 แห่ง
แผนภูมิที่ 27 แสดงขนาดและจํานวนลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ

ที่มา : สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรี
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ในไตรมาสที่ 3 สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรี ได้ดําเนินการ
ตรวจสอบสถานประกอบกิ จ การทั้ ง สิ้ น 65 แห่ ง มี ลู ก จ้ า งที่ ผ่ า นการตรวจหรื อ ได้ รั บ การคุ้ ม ครองรวม
2,339 คน จําแนกเป็นชาย 1,149 คน คิดเป็นร้อยละ 49.12 ของลูกจ้างที่ตรวจทั้งหมด จําแนกเป็นหญิง
1,190 คน คิดเป็นร้อยละ 50.88 ของลูกจ้างที่ตรวจทั้งหมด เด็ก จํานวน 0 คน ร้อยละ 0.00 ซึ่งสถาน
ประกอบการที่ตรวจส่วนใหญ่เป็นสถานประกอบการขนาด 10-19 คน จํานวน 24 แห่ง คิดเป็นร้อยละ
36.92 ของจํานวนสถานประกอบการที่ผ่านการตรวจทั้งหมด รองลงมาเป็นสถานประกอบการขนาด 20-49
คน จํานวน 18 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 27.69 ของจํานวนสถานประกอบการที่ผ่านการตรวจทั้งหมด สถาน
ประกอบการขนาด 5-9 คน จํานวน 8 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 12.31 สถานประกอบการขนาด 1-4, 50-99
คน จํานวน 5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 7.69 ของจํานวนสถานประกอบการที่ผ่านการตรวจทั้งหมด สถาน
ประกอบการขนาด 100-299 คน จํานวน 4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 6.15 ของจํานวนสถานประกอบการที่ผ่าน
การตรวจทั้งหมด และสถานประกอบการขนาด 300-499 คน จํานวน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 1.54 ของ
จํานวนสถานประกอบการที่ผ่านการตรวจทั้งหมด
สถานการณ์แรงงานจังหวัดจันทบุรี

ตารางที่ 7 จํานวนสถานประกอบการและลูกจ้างที่ผา่ นการตรวจในจังหวัดจันทบุรี ไตรมาส 3
ปี 2562
ขนาดสถานประกอบการ
1 - 4 คน
5 - 9 คน
10 - 19 คน
20 - 49 คน
50 - 99 คน
100-299 คน
300-499 คน
500-999 คน
1000 คนขึ้นไป
รวม

สถานประกอบการ
(แห่ง)
5
8
24
18
5
4
1
65

ลูกจ้าง
(คน)
15
58
339
549
361
639
378
2,339

ที่มา : สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรี
ในส่วนผลการตรวจพบว่าสถานประกอบการทั้งหมด 65 แห่ง ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย
จํานวน 65 แห่ง (ร้อยละ 100) ของจํานวนสถานประกอบการที่ผ่านการตรวจทั้งหมด ปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม
กฎหมาย จํานวน 0 แห่ง (ร้อยละ 0.00) ของจํานวนสถานประกอบการที่ผ่านการตรวจทั้งหมด
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แผนภูมิที่ 28 เปรียบเทียบสถานประกอบการที่ปฏิบัติ ถูกต้อง / ไม่ถูกต้อง ตามกฎหมายคุ้มครอง
แรงงาน
สถานการณ์แรงงานจังหวัดจันทบุรี

ที่มา : สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรี
4.2 การตรวจความปลอดภัยในการทํางาน
สําหรับการตรวจความปลอดภัยในการทํางานซึ่งนอกจากเป็นเครื่องมือ ในการคุ้มครอง
ดูแลความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานของลูกจ้างแล้ว ในการตรวจความ
ปลอดภัยในการทํางานยังมีอีกมาตรการหนึ่งที่ดําเนินการเพื่อกระตุ้นส่งเสริมให้เจ้าของสถานประกอบการเห็น
ความสํ าคั ญ และตระหนัก ถึ ง เรื่ องความปลอดภัย ย่ อมส่ง ผลถึง คุณ ภาพชี วิต ที่ดี ของผู้ ใ ช้ แ รงงานตามมา
เมื่อคนงานมีคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ดี จะทํางานอย่างมีค วามสุ ข และจะส่งผลต่อผลผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นของสถาน
ประกอบการอันนําไปสู่ผลกําไรที่ตามมานั่นเอง
ในไตรมาส 3 ปี 2562 ช่วงเดือน กรกฎาคม – กันยายน 2562 สํานักงานสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรี ได้ดําเนินการตรวจความปลอดภัยในสถานประกอบการทั้งสิ้น 53 แห่ง
ลูกจ้างผ่านการตรวจทั้งสิ้น 1,716 คน
ประเภทอุ ต สาหกรรมที่ มี ก ารตรวจความปลอดภั ย สู ง สุ ด ในไตรมาส 3 ปี 2562 คื อ
ประเภทการขายส่ง ขายปลีกฯ จํานวน 17 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 32.07 ของสถานประกอบการที่ตรวจทั้งหมด
รองลงมาคือประเภทโรงแรม ละภัตตาคาร จํานวน 14 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 26.41 ของสถานประกอบการที่
ตรวจทั้งหมด ประเภทการขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และการคมนาคม จํานวน 8 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 15.09
ของสถานประกอบการที่ตรวจทั้งหมด ประเภทการผลิต จํานวน 7 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 13.21 ของสถาน
ประกอบการที่ตรวจทั้งหมด ประเภทการประมง จํานวน 4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 7.55 ประเภทการก่อสร้าง
จํานวน 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 3.77 และประเภทการเป็นสื่อกลางทางการเงิน จํานวน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ
1.89 ของสถานประกอบการที่ตรวจทั้งหมด ซึ่งผลการตรวจในไตรมาสนี้พบสถานประกอบการปฏิบัติถูกต้อง
ตามกฎหมายความปลอดภัย จํานวน 42 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 79.24 ของสถานประกอบการที่ตรวจทั้งหมด
และปฏิ บั ติ ไ ม่ ถู ก ต้ อ งตามกฎหมายความปลอดภั ย จํ า นวน 11 แห่ ง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 20.75 ของสถาน
ประกอบการที่ตรวจทั้งหมด
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ตารางที่ 8 ผลการตรวจความปลอดภัย/อัตราการปฏิบัติไม่ถูกต้ องตามกฎหมายจังหวัดจันทบุรี ไตรมาส
3/2562
สถานการณ์แรงงานจังหวัดจันทบุรี

ประเภทอุตสาหกรรม

สปก.ที่ผ่าน
การตรวจ

ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

1.เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้
2.การประมง
3.การทําเหมืองแร่ และเหมืองหิน
4.การผลิต
5.การไฟฟ้า ก๊าซ และการประปา
6.การก่อสร้าง
7.การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์
รถจักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคล และของใช้ในครัวเรือน

4
7
2
17

4
7
1
15

1
2

* อัตราการ
ปฏิบัติ
ไม่ถูกต้อง
0.00
0.00
1.89
3.77

8.โรงแรม และภัตตาคาร

14

6

8

15.09

9.การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และการคมนาคม

8

8

-

0.00

10.การเป็นสื่อกลางทางการเงิน

1

1

-

0.00

11.กิจการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่า
12.การบริหารราชการ และการป้องกันประเทศ รวมทั้งการ
ประกันสังคมภาคบังคับ

-

-

-

-

-

-

-

-

13.การศึกษา

-

-

-

-

14.งานด้านสุขภาพ และงานสังคมสงเคราะห์
15.กิจกรรมด้านบริการชุมชน สังคม และการบริการส่วน
บุคคลอื่น ๆ

-

-

-

-

-

-

-

-

16.ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล
17.องค์การระหว่างประเทศ และองค์การต่างประเทศอื่น ๆ
และสมาชิก

-

-

-

-

-

-

-

-

18.อื่น ๆ รับซื้อของเก่า
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42

11

20.75

รวม

ผลการตรวจ

ที่มา : สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรี
หมายเหตุ * สถานประกอบการที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายจําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม x 100
สถานประกอบการที่ผ่านการตรวจจําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม

สถานการณ์แรงงานจังหวัดจันทบุรี

52

4.3 การแรงงานสัมพันธ์
นอกเหนือจากภารกิจด้านการคุ้มครองแรงงานและดูแลด้านความปลอดภัยทั้งแก่
ลูกจ้างและนายจ้างแล้ว กระทรวงแรงงานโดยสํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรี
ยังมีภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ และ
สังคม เพราะระบบแรงงานสัมพันธ์ไม่เพียงเป็นการป้องกันความขัดแย้ง แต่ ยั ง จะคอยเสริ ม สร้ า งความ
ร่ ว มมื อ ที่ ดี ต่ อ กั น ระหว่าง นายจ้าง ลูกจ้างและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อเสริมสร้างสันติสุข
ในวงการแรงงาน ให้นายจ้างและลูกจ้างมีทัศนคติที่ดีต่อกันในการทํางาน ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ในเชิงบวก
เมื่อมีความเข้าใจกันเป็นอย่างดีย่อมไม่เกิดปัญหาขัดแย้งขึ้น เมื่อปัญหาขัดแย้งไม่มี พลังในการขับเคลื่อนงาน
หรือเพิ่มงานก็จะมี นําไปสู่การเพิ่มผลผลิต หรือผลิตภาพในการปฏิบัติงาน ลูกจ้าง หรือผู้ใช้แรงงานมีความสุข
ในการทํางาน คุณภาพชีวิตย่อมดีขึ้นในที่สุด ขณะเดียวกันนายจ้างและลูกจ้าง เนื่องจากมีผลผลิตเพิ่มขึ้น
เป็ น ผลกํ า ไรตามมา ทั้ ง นี้ ในกลุ่ ม ของนายจ้ า งและลู กจ้ า งจะมี ก ารตั้ ง องค์ กร เพื่อทํ าหน้าที่ เป็ นตั วแทน
ของตนเอง โดยเมื่อพิจารณาในส่วนขององค์กรนายจ้าง พบว่าจังหวัดจันทบุรียังไม่มีการจัดตั้งองค์กรนายจ้าง
แต่อย่างใด ในส่วนขององค์กรลูกจ้างพบว่าในจังหวัดจันทบุรียังไม่มีการจัดตั้งองค์กรลูกจ้าง แต่จะมีสาขาของ
สหภาพแรงงานของรัฐวิสาหกิจ ส่วนองค์กรอื่นๆ ยังไม่มีการจัดตั้ง
4.4 การเลิกจ้างแรงงาน
สํานักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี รายงานสถานการณ์เลิกจ้าง พบว่าในไตรมาส 3
ปี 2562 มีสถานประกอบการที่เลิกกิจการจํานวน 73 แห่ง ลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้าง จํานวน 182 คน
5. การดูแลให้ลูกจ้างและผู้ประกันตนได้รับประโยชน์ทดแทนตามสิทธิ
ภารกิจด้านการดูแลให้ลูกจ้างและผู้ประกันตนได้รับประโยชน์ทดแทนตามสิทธิเป็นอีก
ภารกิจที่กระทรวงแรงงาน โดยสํานักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี มีหน้าที่ต้องดูแลผู้ใช้แรงงานเพื่อให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีหลักประกันชีวิตที่มั่งคงเมื่อยามแก่ชราอีกด้วย ซึ่งในไตรมาสนี้ พบว่ามีสถาน
ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคม จํานวน 3,036 แห่ง เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่แล้ว คิดเป็นร้อยละ 2.67
ส่วนผู้ประกันตนมีจํานวน 44,603 คน เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่แล้ว 1,152 คน คิดเป็นร้อยละ 2.65 ปัจจุบัน
จังหวัดจันทบุรีมีสถานพยาบาลในสังกัดประกันสังคมซึ่งเป็นสถานพยาบาลของรัฐบาลจํานวน 1 แห่ง
5.1 กองทุนประกันสังคม
ในช่วงไตรมาส 3 ปี 2562 (กรกฎาคม – กันยายน 2562) จํานวนการใช้บริการของกองทุน
ประกั น สั ง คม พิ จ ารณาตามประเภทของประโยชน์ ท ดแทน ซึ่ ง มี 7 กรณี ได้ แ ก่ เจ็ บ ป่ ว ย คลอดบุ ต ร
ทุพลภาพ ตาย สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และว่างงาน พบว่าจํานวนผู้ใช้บริการมีทั้งสิ้น 23,015 ครั้ง
คิดเป็นร้อยละ 51.60 ของผู้ประกันตนทั้งหมด ลดลงจากไตรมาสที่แล้ว 5,736 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 19.95
สําหรับประเภทประโยชน์ทดแทนที่ผู้ประกันตน ใช้บริการสูงสุดในไตรมาสนี้ได้แก่กรณี
สงเคราะห์บุตร 13,973 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 60.71 ของผู้ใช้บริการทั้งหมด รองลงมากรณีว่างงาน 3,246
ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 14.10 กรณีเจ็บป่วย 2,816 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 12.23 กรณีชราภาพ 2,100 ครั้ง
คิดเป็นร้อยละ 9.12 กรณีคลอดบุตร 405 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 1.76 กรณีทุพพลภาพ 359 ครั้ง คิดเป็น
ร้อยละ 1.56 และกรณีการตาย 116 ครั้ง คิดเป็นร้อย 0.50
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แผนภูมิที่ 29 เปรียบเทียบผูป้ ระกันตนในจังหวัดจันทบุรี ที่ใช้บริการกองทุนประกันสังคม จําแนกตาม
ประเภทประโยชน์ทดแทน ไตรมาส 2 ปี 2562 กับไตรมาส 3 ปี2562
สถานการณ์แรงงานจังหวัดจันทบุรี

ที่มา : สํานักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี
หากพิ จ ารณาปริ ม าณการจ่ า ยเงิ น ประโยชน์ทดแทน จะพบว่า มีก ารจ่ายเงินทั้ ง สิ้น
57,161,403.63 บาท โดยมีกรณีว่างงานมีการจ่ายเงินทดแทนสูงสุดถึง 20,799,662.35 บาท (ร้อยละ
36.39) ของปริ ม าณการจ่ า ยเงิ น ประโยชน์ทดแทนทั้งหมด รองลงมาคือกรณีชราภาพ 11,698,071.38
บาท (ร้อยละ 20.46) ของปริ ม าณการจ่ า ยเงิ น ประโยชน์ทดแทนทั้งหมด และกรณีสงเคราะห์บุตร
8,945,800.00 บาท (ร้อยละ 15.65) ของปริ ม าณการจ่ า ยเงิ น ประโยชน์ทดแทนทั้งหมด
แผนภูมิที่ 30 เปรียบเทียบการจ่ายประโยชน์ทดแทนจังหวัดจันทบุรี จําแนกตามประเภทประโยชน์
ทดแทน ไตรมาส 2 ปี 2562 กับไตรมาส 3 ปี 2562

ที่มา : สํานักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี

สถานการณ์แรงงานจังหวัดจันทบุรี
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5.2 การประสบอันตราย/เจ็บป่วยจากการทํางาน
สํ า หรั บ การประสบอั น ตรายหรื อ เจ็ บ ป่ ว ย เนื่ อ งจากการทํ า งานในรอบไตรมาส 3
เดือนกรกฎาคม – กันยายน พบว่า การประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทํางานมีทั้งสิ้น 59 คน
โดยส่วนใหญ่เป็นการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยในสถานประกอบการขนาด 1-10 คน จํานวน 16 คน
คิดเป็นร้อยละ 27.12 ของผู้ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทํางานทั้งหมดขนาด 1,000 คนขึ้นไป
จํานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 20.34 ของผู้ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทํางานทั้งหมด
ขนาด 21-50,201-500 คน จํานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 16.95 ของผู้ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
เนื่องจากการทํางานทั้งหมด ขนาด 51-100,101-200 คน จํานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 8.47 ของผู้ประสบ
อันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทํางานทั้งหมด และขนาด 11-20 คน จํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.69
ของผู้ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทํางานทั้งหมด
แผนภูมิที่ 31 เปรียบเทียบผู้ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทํางาน จําแนกตามสถาน
ประกอบการ ไตรมาส 2 ปี 2562 กับไตรมาส 3 ปี 2562

ที่มา : สํานักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี

สถานการณ์แรงงานจังหวัดจันทบุรี
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5.3 กองทุนเงินทดแทน
กองทุนเงินทดแทนให้ความคุ้มครองลูกจ้างที่ประสบอันตรายเนื่องจากการทํางาน
ซึ่งในไตรมาสนี้มีผู้ใช้บริการ จํานวน 53 คน ประเภทที่มีผู้มาใช้บริการสูงสุดคือ การหยุดงานไม่เกิน 3 วัน
จํ า นวน 31 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 58.49 หยุ ด งานเกิ น 3 วั น จํ า นวน 21 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 39.62
ของผู้ใช้บริการทั้งหมด และตาย จํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.89
แผนภูมิที่ 32 เปรียบเทียบผู้ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทํางาน จําแนกตามประเภท
ความร้ายแรงไตรมาส 2 ปี 2562 กับไตรมาส 3 ปี 2562

ที่มา : สํานักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี
ตารางที่ 9 ผูป้ ระสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทํางาน จําแนกตามสถานประกอบการ
สถานประกอบการ
1-10 คน
11-20 คน
21-50 คน
51-100 คน
101-200 คน
201-500 คน
501-1,000 คน
1,000 ขึ้นไป
รวม

ผู้ประสบภัยอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทํางาน
ไตรมาส 2/2562
21
14
10
3
4
4
0
14
70

ไตรมาส 3/2562
16
1
10
5
5
10
0
12
59

สถานการณ์แรงงานจังหวัดจันทบุรี
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ตารางที่ 10 การใช้บริการกองทุนเงินทดแทน (เนื่องจากการทํางาน) จําแนกตามประเภทเงินทดแทน
ประเภทเงินทดแทน
1.ค่าทดแทน
2.ค่ารักษาพยาบาล
3.ท่าทําศพ
4.ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการทํางาน
รวม

ไตรมาส 3/2562
ผู้ใช้บริการ(คน)
จํานวนเงิน (บาท)
79
526,825.20
18
283,638.00
1
33,000.00
0
0.00
98

843,463.20

ที่มา : สํานักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี
6.ผู้ประกันตนมาตรา 40
ผู้ประกันตนมาตรา 40 มีจํานวน 24,281 คน เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่แล้ว 404 คน คิดเป็นร้อยละ 1.69

ที่มา : สํานักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี

สถานการณ์แรงงานจังหวัดจันทบุรี
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สถานการณ์แรงงานจังหวัดจันทบุรี
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ตารางที่ 1 โครงสร้างประชากร
สถานภาพแรงงาน

รวม

ชาย

หญิง

ผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไป

464,988

224,694

238,294

1.ผู้อยู่ในกําลังแรงงาน

345,737

182,678

163,059

1.1 กําลังแรงงานปัจจุบัน

345,737

182,678

163,059

1.1.1 ผูม้ ีงานทํา

344,420

182,281

162,140

1.1.2 ผูว้ ่างงาน

1,317

398

919

-

-

-

117,251

42,016

75,235

2.1 ทํางานบ้าน

30,211

1,217

28,994

2.2 เรียนหนังสือ

31,784

14,921

16,863

2.3 อื่นๆ

55,256

25,877

29,378

1.2 ผู้ที่รอฤดูกาล
2.ผู้ไม่อยู่ในกําลังแรงงาน

สํานักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี
ตารางที่ 2 จํานวนตําแหน่งงานว่าง ผูส้ มัครงาน และการบรรจุงาน

ตําแหน่งงานว่าง (อัตรา)

ชาย
3

จํานวน
หญิง
ไม่ระบุ
0
735

รวม
738

ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน (คน)

73

143

-

216

บรรจุงาน (คน)

225

325

-

550

ประเภท

ที่มา : สํานักงานจัดหางานจังหวัด

ที่มา
:

สถานการณ์แรงงานจังหวัดจันทบุรี
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ตารางที่ 3 จํานวนตําแหน่งงานว่าง ผูส้ มัครงาน และการบรรจุงาน จําแนกตามการศึกษา
ตําแหน่งงานว่าง
(อัตรา)
167

ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน
(คน)
10

บรรจุงาน
(คน)
73

มัธยมศึกษา

361

43

207

ปวช.
- พาณิชย์
- ช่าง
- อื่นๆ

0
0
65

2
0
1

23
11
12

อนุปริญญา

0
0
70
12

8
4
3
0

32
21
6
2

ปริญญาตรี

59

145

161

ปริญญาโท

0

0

2

ปริญญาเอก

0

0

0

อื่นๆ

0

0

0

วุฒิการศึกษา
ประถมศึกษาและต่ํากว่า

ปวส.
- พาณิชย์
- ช่าง
- อื่นๆ

ที่มา : สํานักงานจัดหางานจังหวัด

ตารางที่ 4 จํานวนตําแหน่งงานว่าง ผูส้ มัครงาน และการบรรจุงาน จําแนกตามอายุ
ช่วงอายุ
(ปี)
15 - 17
18 - 24
25 - 29
30 - 39
40 - 49
50 - 59
60 ปีขึ้นไป
รวม
จัดหางานจังหวัด

ตําแหน่งงานว่าง
(อัตรา)
21
420
212
38
21
11
11

734

ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน
(คน)
2
116
50
29
11
5
3
216

บรรจุงาน
(คน)
35
150
85
149
74
27
30
550

ที่มา : สํานักงาน
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ตารางที่ 5 จํานวนแรงงานไทยที่ได้แจ้งการเดินทางไปทํางานต่างประเทศ จําแนกตามวิธีการเดินทาง
สถานการณ์แรงงานจังหวัดจันทบุรี

วิธีการเดินทาง
1.เดินทางด้วยตนเอง
2.กรมการจัดหางาน
จัดส่ง
3.บริษัทจัดหางานจัดส่ง

จํานวน
(คน)
1
0
0

4.นายจ้างพาไปฝึกงาน

0

5.นายจ้างพาไปทํางาน

0

6.Re-Entry

13

รวม

14

ที่มา : สํานักงานจัดหางานจังหวัด

ตารางที่ 6 จํานวนคนหางานแจ้งการเดินทางไปทํางานต่างประเทศตามกฎหมาย จําแนกตามเพศ
ประเทศ และตําแหน่งงาน
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ประเทศ
อิสราเอล
อินเดีย
ฟินแลนด์
บูรไน
อเมริกา
อินโดนีเซีย
อังกฤษ
เยอรมณี
อาหรับเอมิเรตส์
สโลวีเนีย
รัสเซีย
ไต้หวัน
รวม

ชาย
1
1
1
1
2
1
1
1
2
0
0
1
12

เพศ
หญิง
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
2

ที่มา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี

รวม
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
14

ตําแหน่ง
คนงานเกษตร
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ล่ามแปล
พนักงานซักรีด
พนักงานเสริฟ,ช่างเชื่อม
ลูกเรือ
ช่างเชื่อม
กุ๊ก
ช่างเชื่อม,กุ๊ก
นวดแผนโบราณ
พนักงานนวดสปา
ฝ่ายผลิต

สถานการณ์แรงงานจังหวัดจันทบุรี

ตารางที่ 7 จํานวนแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย จําแนกตามประเภทการได้รับอนุญาต
จํานวน
(คน)
1
1,325

ประเภทการได้รับอนุญาต
1.ประเภทตลอดชีพ
2.ประเภทชั่วคราว (มาตรา 9)
3.ประเภทมาตรา 13 ยกเว้นมติ ครม.
(4)และ(5)
รวม

310
1,636

ที่มา : สํานักงานจัดหางานจังหวัด

ตารางที่ 8 จํานวนแรงงานต่างด้าวที่ได้รบั อนุญาตทํางานตามมติ

พม่า (คน)

สัญชาติ
ลาว (คน)

กัมพูชา (คน)

1,460

2,921

9,070

รวม
13,451

ที่มา : สํานักงานจัดหางานจังหวัด

ตารางที่ 9 การฝึกเตรียมเข้าทํางานในจังหวัดจันทบุรี จําแนกตามกลุ่มอาชีพ

กลุ่มอาชีพ
1.ช่างก่อสร้าง
2.ช่างอุตสาหกรรม
3.ช่างเครื่องกล
4.ช่างไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิกส์,คอมพิวเตอร์
5.ช่างอุตสาหกรรมศิลป์
6.เกษตรอุตสาหกรรม
7.ธุรกิจ และบริการ
รวม
ที่มา : ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดจันทบุรี

ไตรมาส 3/2562
ผู้รับการฝึก
ผู้ผา่ นการฝึก
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
20
20
9
10
9
10
29
10
29
10
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สถานการณ์แรงงานจังหวัดจันทบุรี

ตารางที่ 10 การฝึกยกระดับฝีมือแรงงานในจังหวัดจันทบุรี จําแนกตามกลุ่มอาชีพ

กลุ่มอาชีพ
1.ช่างก่อสร้าง
2.ช่างอุตสาหกรรม
3.ช่างเครื่องกล
4.ช่างไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิกส์,คอมพิวเตอร์
5.ช่างอุตสาหกรรมศิลป์
6.เกษตรอุตสาหกรรม
7.ธุรกิจ และบริการ
รวม

ไตรมาส 3/2562
ผู้รับการฝึก
ผู้ผา่ นการฝึก
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
19
42
19
42
55
197
33
197
74
239
74
239

ที่มา : ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดจันทบุรี

ตารางที่ 11 การพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ

กลุ่มอาชีพ
1.ช่างก่อสร้าง
2.ช่างอุตสาหกรรม
3.ช่างเครื่องกล
4.ช่างไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิกส์,คอมพิวเตอร์
5.ช่างอุตสาหกรรมศิลป์
6.เกษตรอุตสาหกรรม
7.ธุรกิจ และบริการ
รวม
ที่มา : ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดจันทบุรี

ไตรมาส 3/2562
ผู้รับการฝึก
ผู้ผา่ นการฝึก
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
34
6
34
6
12
13
12
13
3
19
3
19
49
38
49
38

62
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ตารางที่ 12 การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในจังหวัดจันทบุรี จําแนกตามกลุ่มอาชีพ
สถานการณ์แรงงานจังหวัดจันทบุรี

กลุ่มอาชีพ
1.ช่างก่อสร้าง
2.ช่างอุตสาหกรรม
3.ช่างเครื่องกล
4.ช่างไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิกส์,คอมพิวเตอร์
5.ช่างอุตสาหกรรมศิลป์
6.เกษตรอุตสาหกรรม
7.ธุรกิจ และบริการ
รวม

ไตรมาส 3/2562
ผู้รับการฝึก
ผู้ผา่ นการฝึก
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
36
0
30
0
36
0
30
0

ที่มา : ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดจันทบุรี

ตารางที่ 13 การตรวจแรงงานในจังหวัดจันทบุรี จําแนกตามขนาดสถานประกอบการ
สถาน
ลูกจ้างทีผ่ ่านการตรวจ (คน)
ผลการตรวจ (แห่ง)
ขนาดสถาน ประกอบการ
ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่
ประกอบการ ที่ผ่านการ
ชาย
หญิง
เด็ก
รวม
ถูกต้อง ถูกต้อง
ตรวจ (แห่ง)
9
6
15
5
5
1 - 4 คน
8
24
34
58
8
5 - 9 คน
24
130
209
339
24
10 - 19 คน
18
280
269
549
18
20 - 49 คน
5
181
180
361
5
50 - 99 คน
4
338
301
639
4
100 - 299 คน
1
187
191
378
1
300 - 499 คน
500 - 999 คน
1,000 คน
65
1,149
1,190
2,339
65
รวม
ที่มา : สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรี
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ตารางที่ 14 การตรวจความปลอดภัยในการทํางานในจังหวัดจันทบุรี จําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม
สปก.
ลูกจ้าง
ผลการตรวจ (แห่ง)
ที่ผ่าน ที่ผ่านการ
ประเภทอุตสาหกรรม
ปฏิบัติ
ไม่
การตรวจ ตรวจ
ถูกต้อง ถูกต้อง
(แห่ง)
(คน)
สถานการณ์แรงงานจังหวัดจันทบุรี

1.เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้
2.การประมง
3.การทําเหมืองแร่ และเหมืองหิน
4.การผลิต
5.การไฟฟ้า ก๊าซ และการประปา
6.การก่อสร้าง
7.การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์
รถจักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคล และของใช้ใน
ครัวเรือน
8.โรงแรม และภัตตาคาร
9.การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และการคมนาคม
10.การเป็นสื่อกลางทางการเงิน
11.กิจการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่า
12.การบริหารราชการ และการป้องกันประเทศ รวมทั้ง
การประกันสังคมภาคบังคับ
13.การศึกษา
14.งานด้านสุขภาพ และงานสังคมสงเคราะห์
15.กิจกรรมด้านบริการชุมชน สังคม และการบริการ
ส่วนบุคคลอื่น ๆ
16.ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล
17.องค์การระหว่างประเทศ และองค์การต่างประเทศ
อื่น ๆ และสมาชิก
18.อื่น ๆ รับซื้อของเก่า

รวม
ที่มา : สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรี

4
7
2

153
329
196

4
7
1

1

17
14
8
1
-

417
517
92
12
-

15
6
8
1
-

2
8
-

-

-

-

-

-

-

-

-

53

-

-

-

1,716

42
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สถานการณ์แรงงานจังหวัดจันทบุรี

ตารางที่ 15 จํานวนผู้ประกันตน จังหวัดจันทบุรี ไตรมาส 3/2562
จํานวนผู้ประกันตน

44,603 คน

จํานวนผู้ประกันตน มาตรา 33

34,498 คน

จํานวนผู้ประกันตน มาตรา 39

10,105 คน

จํานวนผู้ประกันตน มาตรา 40

24,281 คน

จํานวนสถานประกอบการ

3,036 คน

สถานพยาบาลในสังกัดประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี

1 แห่ง

ที่มา : สํานักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี

ตารางที่ 16 การใช้บริการกองทุนประกันสังคม จําแนกตามประเภทประโยชน์ทดแทน
ประเภทประโยชน์ทดแทน
1. เจ็บป่วย
2. คลอดบุตร
3. ทุพพลภาพ
4. ตาย
5. สงเคราะห์บุตร
6. ชราภาพ
7. ว่างงาน
รวม
ที่มา : สํานักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี

ราย
2,816
405
359
116
13,973
2,100
3,246
23,015

ไตรมาส 3/2562
จํานวนเงิน
3,132,583.50
8,751,668.50
1,164,962.10
2,668,655.80
8,945,800.00
11,698,071.38
20,799,622.35
57,161,363.63

65

66
ตารางที่ 17 การใช้บริการกองทุนเงินทดแทน (เนื่องจากการทํางาน) จําแนกตามประเภทเงินทดแทน
สถานการณ์แรงงานจังหวัดจันทบุรี

ประเภทเงินทดแทน
1. ค่าทดแทน
2. ค่ารักษาพยาบาล
3. ค่าทําศพ
4. ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการทํางาน
รวม

ไตรมาส 3/2562
ผู้มาใช้บริการ
จํานวนเงินที่จา่ ย (บาท)
(คน)
79
526,825.20
18
283,638.00
1
33,000.00
0
0.00
98
843,463.20

ที่มา : สํานักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี

ตารางที่ 18 ผูป้ ระสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทํางาน จําแนกตามประเภทความร้ายแรง

ประเภทความร้ายแรง
1. ตาย
2. ทุพพลภาพ
3. สูญเสียอวัยวะบางส่วน
4. หยุดงานเกิน 3 วัน
5. หยุดงานไม่เกิน 3 วัน
รวม
ที่มา : สํานักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี

ผู้ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
เนื่องจากการทํางาน
ไตรมาส 3/2562
1
0
0
21
31
53

สถานการณ์แรงงานจังหวัดจันทบุรี

ตารางที่ 19 ผูป้ ระสบอันตรายหรอเจ็บป่วยเนื่องจากการทํางาน จําแนกตามสถานประกอบการ
ผู้ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการ
ทํางาน
ไตรมาส 3/2562
16
1
10
5
5
10
0
12
59

สถานประกอบการ
1-10 คน
11-20 คน
21-50 คน
51-100 คน
101-200 คน
201-500 คน
501-1,000 คน
1,000 ขึ้นไป
รวม

ที่มา : สํานักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี

ตารางที่ 20 จํานวนสถานประกอบการทีเ่ ลิกกิจการและลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้าง
ไตรมาส 3/2562
สถานประกอบการทีเ่ ลิกกิจการ (แห่ง)
73
ที่มา : สํานักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี

ลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้าง (คน)
182

67

สถานการณ์แรงงานจังหวัดจันทบุรี

68

คณะผู้จัดทํา
1. นางประไพพรรณ ลุ่มจันทร์
2. นายอนุพงศ์ ลีละประถม
3. นายฐากูร เชยสุวรรณ์
4. นายจําเริญ อินยา
5. นายระพินทร์ พันธ์ชมภู
6. นายชัยพร งามเกตุ
7. นางสาวอรอนงค์ บัวสมบูรณ์

แรงงานจังหวัดจันทบุรี
นักวิชาการแรงงานชํานาญการ
สํานักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
สํานักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี
นักวิชาการแรงงานชํานาญการพิเศษ
สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
จังหวัดจันทบุรี
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ
สํานักงานพัฒนา ฝีมือแรงงานจันทบุรี
นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
สํานักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรี
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินผลเบื้องต้น
สํานักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรี

